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 בזכרוני ביותר שנחרתו השיחות אחת

 אמריקאי, עתונאי שנים. כמה לפני התקיימה
 במלון לפגישה אותי הזמין עולמי, שם בעל
 שלמה תמונה יקבל לא כי לו אמר מישהו דן.
 ישמע לא אם בישראל, הלכי־ד,רוחות על

 המיוחדת־במינה תופעה אותה על משהו
הזה. העולם ששמה

 מלחמת על לו סיפרתי שעות כמה במשך
 רעיון למען ובעיקר שונים, בשטחים העתון

 האפרו־ במרחב וההשתלבות השמי האיחוד
 שהוכיחה שאלה, זרק לפעם מפעם אסיאתי.

והולכת. הגוברת התענינותו את לי
 דעותינו לדעתי, כי, ממנו העלמתי לא

 הן והעולמית המרחבית המדיניות בשטח
 הכללי. הזרם נגד החותרות דעות־מיעוט,

 על מסויימת פסימית נימה השמעתי גם אולי
 הנחשול את למגר אלה דעות של סיכוייהן
הארץ. את שהציף העקר הלאומני
 בן־ של פניו על חיוך התפשט לפתע

 ״מה דברי, את שיסע לי,״ ״תגיד שיחי,
עתונך?״ של התפוצה

ה מספר על מדוייקים פרטים לו מסרתי
חי בכך. הסתפק לא הוא והמינויים. קונים
 בארץ, דוברי־העברית מספר את יחד שבנו

 דוברי־האנגלית מספר עם אותו והשווינו
 תפוצת כי מצאנו ההשוואה בדרך באמריקה.

 מיליון 4 של לתפוצה מקבילה הזה העולם
בארצות־הברית. טפסים

 את מכיר ״אינני העתונאי, אמר ״הבט,״
 גזע באמת אתם ואולי טוב, כל־כך ארצכם
 מזה עתונאי אני אבל מיוחד־במינו. לגמרי

 אחד: דבר לך אגיד ואני שנים. עשרות כמה
 יכול אינו כזאת תפוצה בעל עתון שום

 רוב להשקפת המתנגדות דעות בעל להיות
האוכלוסיה.

 רבים קוראים לכם שיש להיות ״יכול
 או בשלמותן, דעותיכם את מקבלים שאינם

 העיבדה עצם ״אולם הוסיף. להן,״ מתנגדים
 דבריכם, את קוראים רבים כל־כך שאנשים
 הוכחה הוא שבוע, כעבור לקראם וחוזרים

 רחבה ציבורית אחיזה האלה לדעות שיש
ההכרה.״ לסף מתחת זה אם אפילו מאד,

 ״אל דברי־העידוד. על בספק־מה לו הודיתי
 כשתיווכח הימים, באחד ״אבל אמר, תודה,״

 ידע באמת הזה בן־הכלבים תגיד: שצדקתי,
מקצועו.״ את

 על כשעברתי השבוע, זו בשיחה נזכרתי
בש גולדמן נחום ד״ר של פעולתו סיכום
 צדק,״ באמת ״בן־הכלבים האחרונים. בועות
החוב. את בזאת ופרעתי לעצמי, אמרתי

 ישראל, מפלגות לכל כמעט פנה גולדמן
 כמעט המקבילה דרך־מחשבה להן והציע
 ארוכות שנים במשך שהשתקפה לזו לגמרי
 של נימראליזציה להן הציע הוא זה. בעתון

הער הלאומית לתנועה התקרבות המרחב,

ה האפרו־אסיאתי. בעולם והשתלבות בית
מפתיעה. היתה הגבה

 הגולדמנית הלהבה עבהה מעטים ימים תוך
 *-־ הפוליטית הזירה של ולרוחבה לאורכה

 הפרוג־ ומן למפ״ם, הציונים־הכלליים מן
 בגליון אחר במקום לדתיים. ועד רסיבים

הפו המשמעות את חזה העולם מנתח זה
 כאן במדינה). (ראה זו הצלחה של ליטית
 יבשים. כענפים נדלקו המוחות כי רק נציין

 לקבל מוכנים היו ישראל של הפוליטיקאים
 עבודת־ כי יתכן ונועזת. חדשה מחשבה

 העולם של וכפוית־הטובה הסבלנית ההסברה
 תרומה לכך תרמה השנים במרוצת הזה

מסויימת.
 עצמנן את מרגישים אנו פנים, כל על
 הזרם, נגד ארוכה תקופה ששחה כאדם

 ואולי משתנה. הזרם כי לפתע והמבחין
המפ שמנהיגי אלא כלל, הזרם משתנה לא

 ישנו המים לפני מתחת כי הרגישו לגות
 שיש אך מפלגתי, ביטוי החסר הפוך, זרם

 זרם ינצח במאוחר, או במוקדם רב. כוח לו
 היסטורי. הכרח מבטא הוא כי זה,

★ ★ ★
 לתשומת־לב. הראוי אחד פרט עוד ישנו

 שפנו עסקני־מפלגות לכמה אותו הסברתי
 על דעתי את לשמוע כדי לאחרונה, אלי

הבאה. מערכת־הבחירות
 שיכריעו יסודיות, בעיות שתי כיום ישנן

הב לקראת הנאורה בדעת־הקהל הכף את
 היחסים בעית היא האחת הבאות. חירות

 בעית היא השניה ערב. ועמי ישראל בין
 מנגנוני־התושך, גילוי נוכח האדם חרות

 פולחן־ התגברות הדורסניות, הצעות־ר,חוקים
ה והמשפטים השחיתות פרשות המנהיג,
השונים. מאלפים

 נמצאת האלה השטחים שבכל היא עובדה
 וגופים, אנשים בידי הלוחמת היוזמה כל

 בשטח המפלגות. למעגל מחוץ הנמצאים
הי והמקורית העצמאית המחשבה המדיני,

 הזה העולם גולדמן, נחום מצד באה חידה
 המלחמה בשטח אחרים. פרטיים ואנשים
 קומץ מצד כולה היוזמה באה האזרח לחופש
 עורם את פקוחות בעיניים שסיכנו אנשים׳
 התקפת־ מול בודדים עתה והעומדים ובשרם,

 עסקני־המפלגות כל שכמעט בעוד אדירה, מחץ
 ומזדרזים מנגנון־החושך פינכת את מלחכים

חוקיו. את לאשר
 הקיים, המפלגתי המבנה לשלום שחרד מי
 החברה של הדמוקראטי הצביון לעצם ואולי

 תופעה על דעתו את שיתן מוטב הישראלית,
 המפלגות, לכל כמעט נוגעת היא זו. מדאיגה

 יכולה אינה מפלגה כאחת. ומשמאל מימין
 כשם הדיעות, במלחמת ״ניטראלית״ להיות
 בין במאבק ניטראלית להיות יכולה שאינה

הת כי קורבנותיהם. לבין דורסי־החרות
 מפלגתית, התאבדות פירושה מפלגתית פטרות

יום־הדין. יהיה ויום־הבחירות

מכתבים
הרימץ הוטל בו היום

 מעריציו על נמנים אתם שאי! לי ברור
 אינה זו עובדה אולם בינ׳י, של הגדולים

 לטיפוחו ולגרום עיניכם את לסנוור צריכה
 ההתנקשות על הארוכה ברשימה האיש. של

בפרוט תיארתם )1048 וזווז (העולם בכנסת
 כרמל שפירא, השרים של יומם סדר את רוט

ש מה את מלהזכיר נמנעתם אולם ומאיר,
בכתבה. כמובז שפגע דגר יום, באותו ביג׳י עשה

תל־אביב קובליק, יעקב

 אלא הזה, העולם בגישת תלויה אינה הסיבה
 למקורבי בניגוד ביג׳י. של מקורביו של בזו

 לשתף מרבו עצמם, .ולשרים השרים שאר
הזה. העולם כתבי עם פעולה

 על שפורסם הרב החומר למרות . ..
 כתבתכם היחה היומיים, בעתונים זה נושא

ומרתקת. מאלפת בכנסת ההתנקשות על
חיפה צדוק, ש.

.לי נדמה אולם מאוד, מקורי היה השחזור

—

 כתוב מאמר או ספר פעם כבר שקראתי
תל־אביב מוריאל, חיים זו. בצורה

 שני כתב בישוף ג׳יס האמריקאי הביאוגרף
 לינקולן נורה בו היום זו: בצורה ספרים
ישו. נצלב בו והיום
. .  פרטים, ופרטי פרטים של כזה עושר .

 הרימו! זריקת על ברשימה שהובא כפי
 רב. זמז מזה כתבה בשום מצאתי לא בכנסת,

 עבודת־ לעשות קצר כה בזמז הצלחתם כיצד
זו? מעיז נמלים

תל-אביב בכר, שושנה
 קצרנית היא הסיפור שגיבורת סיור אני
 כמו מידה באותה בדיוק מלהי, רהל הכנסת
 הושב אינני הכנסת. חברי ושאר השרים
 את קוראיכם מקהל למנוע זכאים שאתם
זו. אפורה גיבורה לראות הזכות

ירושלים פ., דן . . .
 מלחי הכתבנית את לקפח המכוון לא 'איש

תמונה). (ראה
טע! גדלדמן
 מאמר את קראתי רב ובעיו! ראש בכובד

 ).104ו הוה (העולם כע!״ ״גולדמן העורך
 בה שדגלו הניטרליזציה סיסמת ספק ללא

סיס היא כיום, וגולרמז בזמנו, לח״י אנשי
נסי אם כז, על ברבות. ב-םפע הברוכה מה

 עלול למה ברכה, תביא גולדם! של עתו
 כולנו הרי אדרבה, עליו? להתרעם בינ׳י

 נסיעה מדוע העם, טובת את ורוצים עמלים
 בפרסטינ׳ה תפנע רפואה, בחובה הנושאת זו,
חולון מנשה, הלל בינ׳י? של

ל כדרר פאן־שמית, למדיניות־חוץ המצע
 את מה משום מזכיר במרחב, השתלבות
 בעיירה שדכן אותו על הנושנה הבדיחה

 בא הימים ם! ביום אשר מזרח־אירופית,
 בתו את לנסיך לשדך בהצעה אהד ליהודי

רבים שידולים אחרי והמכוערת. המזדקנת

מלחי קצוינית
 חצי .,את :1השדכ נאנח ואז היהודי. הסכים

 את לשכנע רק נשאר — עשיתי המלאכה
תל־אביב דלמר, יורם ואביו.״ הנסיך

והת למערב, מזרח ביז הביז־נושי המאבק
 מעידים אינם שכנינו, של הצבאית עצמותם

 ברעיוז להשתעשע אף מצדנו אפשרות על
 כל עם אחרת. היא הצרה אי־הזדהוח. שיל

 אף אי; הנושים, אחד עם להזדהות מאמצינו
 להיות מתים אנו ערך. שום לנו מיחס אהד

המ ואילו מסויימת, אימפריה של בת־ברית
לנו. מגחכת האכזרית ציאות

ירושלים הללי, י. יצחק
בחירים לא עסקנים,
ה אחר בעירנות אני עוקב דתי, בהיותי

 בעתונכם. והדתיים הדת סביב התמידי ויכוח
 תועלת זד, מעיז בויכוח רואה ואני מאחר

נקו לבאר רוצה הייתי הצדדים, לכל רבה
ש כפי הויכוח, ליסודות בקשר מספר דות•
 מוחלטת שלילה אני שולל אותז: רואה אני
 בכוח, שימוש וכל קרתא נטורי נישת את

 של המוצא נקודת הרעיוז. הנשמת לשם
 של ותועלתו טובתו להיות חייבת הויכוח

 חבר אני ובתפוצות. בארץ העברי העם
 ודתי השחרור •לחמת נכה המזרחי, הבועל

 ופעיל אוניברסיטה בונר עמוקה, הכרה בעל
 כמוני צעירים כמה עוד אם אשמה בחינוך.
 עתוג־ דפי מעל והובן יסודי לויכוח יסכימו

מאוד. מאוד אותו מעריך שאני כפ,
ירושלים בן־יצחק, יוסף

 כר מתור נובעת ישראל דת על השקפתכם
ה עסקני בדמות בעיניכם מתגלמת שהדת

 הם העסקנים טעות. זו הדתיות. מפלגות
עס להיות כשרם בגלל רק שנבחרו אנשים
 העושה אדם צדיקותם. מתור זלא קנים,
 השולח; בהדרכת זה שאיז ברור רע, מעשה

 ורבניה!, הישיבות עולם לתור הציצו הערוד.
 יפה יחם איזה טוהר־מידות, איזה ותראו

 זאת תעשו אם שם. קיים לחברו אדם ביו
 לנו אומרת בהחלט ישראל דת כי תווכחו

והנון. ישר יותר אדם להיות כיצד
מוצקין קרית רבינוב, נתן

 הוה (העולם היהודית התודעה על המאמר
ה בין רציניים ויכוחים כאן עורר )104ד

ש המאמר, והיהודיות. הישראליות קבוצות

 הישראליים, החברה לאננליד״על-ידי תורגם
 בכותרת: ערב עתון על־ידי בחלקו פורסם

היהודית״. בדת מתחוללת שקטה ״מהפכה
ב בכתיבה להרבות עליכם כי לי נדמה

 השיטה ננד הויכוח את ולהרחיב זה נושא
 הצעיר העבריים. בבתי־הספד כיום הקיימת

 לדעת חייב בית־הספר אח הםםי-ם הישראלי
 הרבה מקיפה הישראלית ההיסטוריה כי

לונדון יעקובי, חיים באר־ו. שישבו עטים
והגלוי הנסתר

 האמריקאי הצבא בטאוז את ציטטתם
 אם רב ספק כי האומר ),104ו הוה (העולם
 נהגי של מקומם את למלא יוכלו המצרים

ה ושאר והתותחנים המכונאים הטאנקים,
 אלה דברים בסיני. למצרים שאבדו מומחים
 כו ,1042 בגליוז שאמרתם מה את סותרים
 להציל דאג עצמו אל־נאצר עבד כי כתבתם

 שיל הבטאון דברי אם וטייסיו. קציניו את
 האמריקאי המטב״ל ■נזל לפיקוד בית־הספר

שניאות. להעתיק מחויבים אינכם נכונים. יא
 קאסם כפר סרסור,

 הנדון במאמר יש שבו, השגיאות כל עם
המבצע. על האמריקאים השקפת לגבי רב ענין

וסטריפ-טיז פצצה
 של ולא דורם דיאנה של הסיד אינני

ברשי כי לציין ברצוני אבל קריסטיז. לילי
 מעל ),1045 הוה (העולם השנה סרטי על מה

 דורם״. דיאנה הבלונדינית ״הפצצה הכותרת
 שהיא קריסטין, לילי של תמונה הבאתם
ירושלים גולן, ד. סטריפ־טיז. רקדנית
 בעניני גולן הקורא של הגדולה בקיאותו
 הפעם. לו עמדה לא סיז סנוריפ רקדניות
דורס. דיאנה של היא התמונה

והירח הכוכב
 חברי כי לדעת כשנוכחתי מאוד התפלאתי

 לקורא להעיר לנבון מצאו לא המערכת
 כוכב־לבת לא כי )1046 הוה (העולם כהן

 לכת שכוכב בעוד ירח. אם כי הרוסים, שלחו
 כוכב־ סביב נע הירח הרי השמש, סביב נע

 לפני הארץ. כדור נקרא שלנו שבמקרה לכת,
 כוכב- הוא שהירח אמנם סברו שנים מאות
 מרכז היא שהארץ נם טענו אז אולם לכת,

סדר. לפי כוכבי-הלכת נעים סביבה היקום,
ע שב באר־ קרן, עדנה

הרב ורצון הנשיא רצון
ה רצון כי )1048 הוה (העולם מסרתם

 ייטבו שהיטומרונים — בז־צבי יצחק יאנש
 — היהודית הרת נציגי בי; השבעתו בטקס

 רחמים הראשי הרב איום בגלל כובד, לא
 כיטם הנשיא, השבעת מטקס -שיעדר ניסים

 ויצמז. חיים לניטיא הזכרוז מטקס שנעדר
 במקום ניסים, לרב הפעם הויתור אם פענין
 הנשיא. בידיעת נעשה נוכחותו, על לותר

 ה־ דחיית •טל הפגנה זו שהייתה ספק אין
מעמם־ישראל. והקראים •טומרונים

דזיפת בוכני, אליעזר
ואנרגי צעיר הראש
לר לחיפה, מחוץ אורחים בלוית יצאתי

 מסד מאחורי ונוצץ יפה כה הכל אם אות
 בעלוני יטנאמר כפי חושי, אבא של הפרחים

ה את ערכנו ההגינות, למען הפירסומת.
• העיר. של המרכזיים ברחובות רק סיור

ב 10 בשעה — הרגשנו הבנקים ברחוב
 המדרכה על העומדות בחורות, ב-טלוש בוקר

 כשחברנו ושבים. בעוברים מבטים וזורקות
 לידו: השלוש מיד היו הלון־ראוה, ליד נעצר
 לירות,״ חמש רק רוצה? אתה מאתנו ״מי

 צערים כמה רק לצעוד הספקנו לו. לחשו
 קבצנים אלינו נטפלו ומיד הרצל, ברחוב
הירפו. ולא נדבה שתבעו ונכים,

 המוקדמות. הערב בשעות בסיורנו המשכנו
 ברחוב מרכזי בקפה ישבו פרוצות המיט

 •טל לארכו ללקוחות. מחכות כיטהז נורדוי,
 של קבוצות עשר לפחות פגשנו הרצל רחוב

 המדרכה, על לעין גלויות שעמדו פרוצות,
.אותן סובבים לדבר־עבירה בשהסרסורים . . 

 שמר נזכרנו הננים. באחד להינפש החלטנו
הת לא הנוער בקשת •טלפי התפאר חושי

 הדר במרכז הזכרוו גן בנן. מאורות קין
 הכרנו בכניסה ספסל על ואפל. חשוד היה
 יושבת הבנקים, מרחוב הגבירות אחת את

 לי לח״טו הנדהמים חברי ללקוחות. ומצפה
 מחזות רואים אין ובירושלים שבתל־אביב

 עיר ראש אלה לערים שאיז כנראה כאלה.
חיפר, גורביץ׳, בן־עמי עו״ד ואנרגי. צעיר

ואיחוד־לבכות מצפון
 כל עם יחד בא, אני זה במכתב אדוני,

ה תודתנו את ומביע בני-המעוטים, אהי
 שהוא לעתונכם, החמה ורנשי־הערכתנו עמוקה

וחופש־מצפון. כבוד של סמל אצלנו כיום
 מוכנים היינו •טלא יקר לנו אין אדוני,

 וה־ והנאה החופשית עמרתד על לר לגמול
 הבדל. ללא האזרח את הרואה דמוקראטית,

 וצדק לבל שויון כיהודי, ולא כערבי לא
 כאילו בשמנו דובר אתה •העשוק. על והגנה

כאבנו. את המרגיש מאתנו, אחד אתה
 ולבטא להסביר יכול אינו העט אדוני,

 הכרת־ ורגשי אהבה כנות, — בלבנו איטר את
 את מחזיק אתה הנכבדה. לאישיותכם תודה
 שעטד מזה כתוצאה רגשותינו, ואת לבנו

 .עתו־ של נדול מספר במדינת־ישראל צודק.
 מלה לא אף בהם מוצאים אנו שאין ינים

 לזה פרט — האמיתיות בעיותינו על אחת
 ושיש בלתי-נאמנים לא־רצויים, אזרחים שאנו

 ובדרך השכנות, מדינוודערב עם קשרים לנו
היהו האזרחים אחינו, את מרעילים הם זו

 אלא דבר עלינו יודעים שאינם אלה דיים,
 אלה לעורכים האם אלה. עתונים באמצעות

 את לאחד מנסים אינם מרוע מצפון? אין
 אינם מרוע פירוד? לזרוע תחת הלבבות,
 אינם מדוע שנאה? במקום אהבה זורעים

כהוויתן? בבעיותינו דנים
לכ ארוכים, לחיים תפילה אני ולבסוף,

 אנשים — •טכמותו ם י ניט א ה ירבו וכן בודו,
 ובעיו־ אמוננו את שיבטאו אותנו, ׳טיבינו

 והרחקת הלבבות לאיחוד יד ושיתנו תינו,
 אחר, עם ויהיה והלוואי השפלים. היצרים
ברגשותיו. מאוחר

ס., בן־המעוטים כשרתכם
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