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למכשיר. מתרגל הוא בידו. הנתון מכשיר־העבודה בכוח חש אדם אין כלל בדרך

קטלני. נשק לופתות שידיו זמן־מה כעבור לשכוח נוטה הג׳יס, על הדוהר המקלען
תרמיל. או עפרון מאשר יותר חשוב לו נראה לא שוב הכלי שיגרתי. להיות מתחיל יחסו
 מוסרים שאגו ברגע שבוע. מדי מלאכתה את העושה למכונת־הדפוס, מזמן התרגלנו אנו גם

 לתוכן ועוברת ממנו מחשבתנו ניתקת לדפוס, נשלח והוא מידינו, שלנו החומר את
הבא. הגלינן

 ליד עמדתי שבת במוצאי זו. במכונה הטמון העצום בכוח נזכרתי שוב השבוע אולם
 מקלע כמו למכבש. מתחת הגליונות יצאו לשער, 3500 של במהירות החדישה. המכונה
סיפורו. ואת תבור, אלי של תמונתו את שנשאו הטפסים את המכונה הפליטה היטב, משומן
 החוטפים במדים, המשמיצים השמיצו בחוץ הרוח. התרוממות של רגע בשבילי, זה, היה

 הערב שעות בכל גופני מורא עלינו להטיל בנסיונם הוסיפו שליחי־הטרור חופשיים, התהלכו
 דבר־האמת את והפליטה משלה, חיים בה נכנסו כאילו דהרה, המכונה אולם והלילה.

ללא־רתע.
 ונושאי הפצצות ומניחי החוטפים זאת יודעים אויבינו. זאת יודעים כביר. נשק זהו

 אינם הם הם. לא מחתרות. מפני פוחדים אינם הם בטאוני־הרפש. וכתבלבי ידיות־הטוריה
 פוחדים הם אולם העכור. במישחקם כולן משולבות אלה קבוצות־טרור. מפני חוששים

ההמונים. לב אל המגיעה המודפסת, המלה מפני האמת, מפני מכונת־הדפוס, מפני
 כוחות־ של הקנוניות ואת השררה, בעלי של שלטונם את מסכנים אינם אליאשוזילים אלף

 מחדש לבדוק כדי תל־אביבי בבית־קפה המתכנסים משכילים, אנשים עשרה אולם החושך.
 תועלת אין רעיון נגד כי סכנה. הם המדינה, של והרוחניים המוסריים היסודות את

המנגנון. גלגלי יועילו לא הרוח ונגד בפרובוקטורים,
 אותה כאילו הצהרה, על בכוח להחתימו האוזלי הנסיון נעשה לכן תבור. נחטף לכן

לצחוק? או לבכות האם חדשה. מחתרת היו ואנשי־רוח מחנכים קבוצת

★ ★ ★

 ראינו שכבר המוזרה ההרגשה ללב מתגנבת מנגנון־החושך, של פעולת־הטישטוש למראה
 אפשר מראש. ידועות תנועותיו כל אשר לתיאסרון־בובות, דומה כולו המישחק פעם. זה את

תפקידה. יהיה בדיוק ומה מסויימת, בובה תופיע מחי לנחש ממש
 זורעת חקירות־סרק, עורכת זו למשטרה. נמסר השחורה המלאכה של הראשון השלב
 ראשי אולם ובלתי־רשמיות. רשמיות השמצות לעתונות מוסרת הקרבנות, נגד חשדות

 כלפי החשד את מגבירים רק הם מדי. ושקופה גסה עבודתם חכמים. אינם המשטרה
אדוניהם.

 עתון ששום ההשמצות, על מלא בפה חוזר הוא הש.ב. של בטאון־הרפש בא אחר־כך
המשטרה, צמרת מאשר יותר עוד לשולחיו מזיק הוא בלחש. לבטאן אלא העז לא הגון

 הכתובת על מצביעה הופעתו עצם עושה. הוא מי של מלאכתו את יודע אדם כל כי
ב. הש. : המסע מנהלי של המדוייקת

 בעתונים הפזורות הש.ב., של הבובות מופיעות לבוץ, זו בצורה נכנסה שהעגלה אחרי
 מענו הם תבור. לאלי החוטפים שהבטיחו בהבטחה מיוחד ענין יש זו מבחינה השונים.

 או עתונים שישנם משמע אחרים. בעתונים סובה בעבודה אותו לסדר יכולים שהם
 קבלת לצורך להם מספיקה הש.ב. המלצת ואשר הש.ב., מן פקודות המקבלים עורכים

חדש. עובד
כשרון. ביתר זה את עשה המנוח קרליבך עזריאל ד״ר מעריב. כרגיל, הולך, בראש

 רק הוא קרליבך. איננו הוא גלעדי. לדוד המבאיש התפקיד את למסור צורך היה הפעם
 ושבחלקם והש.ב., המשטרה דוברי על־ידי לכן קודם שנמסרו הדברים על לחזור יכול

כשקדים. הוכחו כבר הגדול
 מלאכתו את לעשות טבת שבתי של תורו מגיע הבמה. על חדשה דמות מופיעה עתה
 שכוונתו שלישי, גוף אלא עצמו, את חטף הזה ׳העולם לא. יותר: עדין הוא בהארץ.
 אותו ושהמריצה זה, לאיש האופיינית העילאית בעליונותו הש.ב. של ריחו את להבאיש
 אזרחי וחצי מיליון כי טבת קובע המלחמה, לחזית שהלכו ההדיוטות מן להתרחק בשעתו
 רק וכי הש.ב. נגד תועבה דבר לכל להאמין המוכנים גמורים, מטומטמים הם ישראל

זה. מתסביך החופשיים החכמים הם עצמו, ולטבת לש.ב• מסביב המרוכז נבחר, קומץ
 אלתרמן, נתן של השביעי הטור עתה לבוא צריך התמונה, להשלמת עוד? חסר מה

״ שיתבע ! ס ו ר ד ל  הגירסה את המפיצים המנוזלים אותם את סימן־קריאה) ועם ובפיזור ״
י כאילו המתועבת ח י ל ש ״ ״ ן ו ט ל ש הגענו? לאן ובאמת, אדם. לחטוף מסוגלים ה

 חדש, מקורי מחזה מציג שהוא הבימה יודיע חדשים, כמה אחרי בסוף, לגמרי אולי,
הש.ב. של ריחו את להבאיש כדי בזדון, חבור אלי עצמו את תולה כיצד המתאר

ומתורגל. שיגרתי הכל אין. חדש רעיון שום לעין. גלויים החוטים ידועות, הבובות
מענה. אין עליו כי הבמאי, שותק אחד פרט על רק

 שתפקידו ממלכתי, שרות הוא ובהשמצה. בהכחשה להסתפק היכולה מפלגה, אינו הש.ב.
 את לגלות עליו החוטפים. את להמציא עליו הרי חטף, הוא לא אם מחתרות. לגלות

— המשטרה במדי ומשרתיו — הוא עוד כל לדין. אנשיה את ולהביא החוטפת, המחתרת
 שהוא כל אימון שיתן משכיל אדם משום ■לדרוש יכול הוא אין זאת, עושים אינם׳ .

שכיריו. של התעמולה במסע
★ ★ ★

 ועדה המקיים האו״ם, אל לפנות בחיי־הציבור מרכזי איש לי יעץ המערכה בשיא
 אל לפנות לי יעצה אחרת אישיות העתונות. חופש על לשמירה מיוחדת בינלאומית

דוברי־האמת. לגבי בארץ השורר המצב על ולהעמידה אמריקה, יהדות
 מתבייש אני בצה״ל, לשעבר כחייל זו, בארץ שגדל כאדם ההצעות. שתי את דחיתי
 המחפירות. העובדות את החוצה להוציא
ימים? לאורך מעמד. להחזיק תוכל זו בושה האם .אולם

 אגודת־העתונאי□ אם פשע; על חטא ומוסיפה פשעים על מחפה המשטרה צמרת אם
 הגונים עתונים אם מזעזעת; כה פרשה על לסדר־היום ועוברת מים פיר את ממלאה

 וקורבן; מתעלל בין וגחטפים, חוטפים בין קפדנית ניטראליות על לשמור יכולים ורציניים
 פורמליים בנימוקים לדחות יכולה הכנסת ונשיאות שאילתא מפני לברוח יכול שר אם
 האווירה את בינתיים להרעיל למנגנון שהות ולתת לסדר־היום הצעות של הדחיפות את

 ימים לאורך הקרבן יבסס מה על — השלטון בשם המופצים שקרים במטחי הציבורית
 פגיעה לכל מאד הערה והיהודית, העולמית דעת־הקהל על לא אם האישי, בטחונו את

העתונות? בחופש
 לשמה הדואג אדם כל בלב מחשבה לעורר צריכה היא הזאת. המחשבה מפני חרד אני
והיופי. ההדר כלילת מאוויינו, כל פסגת כעל פעם עליה חלמנו שאנו המדינה, של הטוב

מכתבים
החטיפה

 ובשם בשמי החלמה איחולי. מסרו אנא,
 ובודד לבד לא הוא כי תבור, לאלי הקוראים
 והדמוקרטיה האמת שוחרי כל אלא במערכה
 אגורת הוכיחה שוב ועוד, לצירו. עומדים

כ אפסותה. ואת אזלת־ידה את העתונאים
 לא תבור אלי במקרה בז אילו!, רפי במקרה
 האב העתונאים. אגודת של מחאתה נשמעה

 לזעוק פוחדים היום הם שאם יודעים אינם
 רק הם אלי, של גורלו להם יקרה שמא

מעמד? להחזיק האפלה לכנופיה בזה עוזרים
בני־ברק גול, צפורה

 העולם נחטף את החוקרים המשטרה קציני
 רצינות של בלתי-םםויינת מידה מגלים הזה,

 ידוע היה לא העניז כל כאילו בחקירתם,
 ההררים ישראל, אזרחי אבל למפרע. להם

 מננצוניו, כל על זה משטר מפני לשלומם
 על מתמרמרים הם שלהם. לבלופים יבוזו

וב הזה העולם כתב של הנפשעת החטיפה
 המשטרה עוד כל תתגלה לא שהאמת טוחים
הזה, העולם נגד חקירתה את מנהלת

יעקב באר מרדכי, יאיר
 בוימה כאילו לחישות, מסע לנהל הנסיוז
 עצמה, המערכת על־ידי המתועבת החטיפה

 מנוחד ביחוד ההניוז. במבחז עומד אינו
 להגריל מנת על בוימה החטיפה כי הנימוק

 העולם כי יודע ילר כל העחוז. תפוצת את
 דווקא וכי כזה, אשר טנרעוז סובל אינו הזה

השיי לחוגי שופר המשמשים בטאונים אותם
 כל לאור זאת. ממחלה הסובלים הם טת

 המסקנה את מלהסיק מנוס איו השיקולים
 חטיפתו את יזמו אשר החוגים כי העגומה,

כוזבת. הודעה במתז אותו המאשימים הם אלי, של
 רבים כי בטוחים היו יאוש. אל אולם

מא בטוהר ומאמינים מכירים במדינה רבים
 גבם יפנו לא מכריעה מבחז ובשעת בקכם׳

טבריה אמיר, אליהו אליכם׳
. .  לשם משהו, לכם לעזור אוכל אם .
 לסתום המנסה נסה בריונות מפני הגנה
מוכן. הריני הפה, את לכם

חיפה חת,. דן
. .  כלשהי לפעולה עצמי את מציע הריני .

 אני תועלת כמה יודע אינני במפעלכם.
 הענפה שבעבודתבם ספק בלי אד מביא,

 משהו, לעשות אוכל שבו שטח איזה ישנו
תשלום. ללא כמובז

תל-אביב א., שלמה
 דבריה" כל את ״אשנא

 וולטה אנוש אמר
 תחתיה אהרג ״אד

 לדבר." פה זכותד על
 דבריך,״ כל את ״אשנא

 המשטר. איש אמר
 ח״ר יקלטו ״אף
 רבה״ תאמר רק אם

 תפגע אם ״לכז
 אעצור, הז אותר

 מנע כל למנוע
לנצור.״ ולשונך

תל־אביב מרגלית, דן
החייל אקשטיין

 שבה היחידה אנשי בשם עצמי, על לקחתי
 על להעמיהכם בסיני, אקשטייז זאב שירת
 בקטע-עדותו שהופיעו מסולפות עובדות מספר

 (העולם הזמן״ כל הרג באווירת ״הייתי
,).3050 הזה

 בחזית מעולם היה לא אקשטיי! זאב א)
 המרכזי, בציר שני, בקו שירת הוא עזה.

 אחרי שבועות שלושה אולי לעזה והגיע
לחופשה. כשנסע כיבושה,

 ראשון; קו לשום לערוק ניסה לא ב)
שני. בקו הזמז כל אתנו היה
 הסיגריות, מנת חלוקת על הסיפור ג)
 ב־ !שטויות — בקלקלתו נתפס לפיה אשר
סיגריות. מחלקים איו צה״ל
— מעט״ לא חיילים הרגתי שני ״בקו ד)

 ביחס פנטזיות היו לא יער. ולא דובים לא
ל בפה הטיף שאקשטייז היא האמת להרג.

. - זוכר שאני כמה עד אר שבויים הריגת

 זאת. עשה לא הוא — אליו קרוב והייתי
- ״ לידי שנפל מי כל ״הרגתי העיר; הוא - 

 להריגת הטיף הוא אמנם שוא. התיהרות
 קצת אנשים היו לאל . תודה אד פצועים.

 זאר, ומנעו אותו שהשתיקו אחרא-ים, יותר
ממנו.
 שקר אולם יפה, מלה ,.התקפת־אמוק״? הז
 מסו- היה אקשטייז אמנם כמוהו. היה שלא

 התקפה- לשום הניע לא הוא אד בתוכו, בד
 חיילים״ מלא אוהל לתור ,״היריות אמוק.

התער של ענייו זוכר, שאני כמה עד היו,
מי בות  האוהל יריעות דרד לירות דם יש י

. היה לאקשטייז החוצה. . . ם  לא אקשטייז ד
 דקה אפילו השתולל ולא שלם. יום השתולל.

יחד. שהיינו התקופה כל במשד אחת
 עושה, שהוא מה על לחיטוב יפה ידע הוא

 הצד על תמיד הסתדר לעצמו, לדאוג ידע
 די חייל היה ובסיד־הכל לעצמו, ביותר הטוב
גרוע.

ל צח״ חייל,
ש.א.

הש.א. על ומלאה מפורטת כה אינפורמציה
ש כשם אחר, עתו: משום מקבל הייתי לא

 פעולות על המלא הררית מעתונכם. קיבלתי
וב בי, עורר )3049 הזה ('העולם הש.א.

 הגענו? היכן עד השאלה: את ודאי, אחרים
ל תושבים הדוחף הוא זה שרות לדעתי
 הוא מיסיהם. על נכונות לא הצהרות הצהיר

 בהם ומפתח השקר ברכי על אותם מחנר
 קיים היה לא זה שירות אם הלשנה. כו׳טר
 היתה לא היכולת, לפי מוטל היה והסם

ממס. השתמטות
חולון מנשה, הלל

 את כשקשרתם יתירה בחכמה נהגהם לא
 עיי הכתבה עם הש.א. על המעניינת הכתבה

 ;מה גדול שחלק חושש אני ההתאבדויות.
 ויצרף נכונות לא מסקנות יסיק קוראים

להתאבדות. שביעית סיבה
ירושלים בג׳ה, יצחק

 זיעועוני לש.א. בקשר המרעייטים נילוייכם
 מוסד לאותו המשתייכים של פעולתם שימות

 של רוח בי נכנסה ביקורת. מכל למטה הז
 הופנה מחשרותי אחר אחד. בל כלפי חשד
 בבית־הספר לנו שהוגש רגיל שאלוז כלפי

 אני בו ,הטכניון שליד התיכוני המקצועי
ל בבית־ספרנו נהוג השנה בראשית לומד.

 ועתה, וכר. המשפחה מצב על •טאלוז מלא
 הלימודים, מתחילת חודשיים כבר כשעברו

 סעיפים ובו נוסף שאלוז למלא לנו נתנו
הת את מקסימלי פירוט פרט כמו, חדשים
 טיבו ערכו, הרכוש, את והאם, האב עסקות

 בעיני, מוזר נראה זה דבר הדירה. ומצב
לידיעתכם. אותו מביא ואני

חיפה השביעית, תלמיד
? א הש סביב שהקמתם הרעש פירוש מה

 בהשתמטות להילחם יותר ראוי דעתי לפי
 ביטהי- במלחמה התחלתם הנה הכנסה. ממם
 מובז הכדורגל. בהתאחדות הקיימת תות׳

 היות הש.א., גם התכווז אלה שלבנון מאליו
 מתיטלום המשתמטים על נמנים אלה ונם
 את לפרסם שתתחילו מוטב ההכנסה. מם

ב מופיעים שהם כפי הטסים מיטלטי שמות
הנישומים. ספר

מוצקי! קרית בן־חיים, פישל
 •טל לאישיותו שנתתם הרב הפירכום לאור

 אנו כה;. יעקב הח' •טלנו, המועצה ראש
 כד כל לרחום הצלחתם כיצד כד על תמהים

 המאמרים. שני לתור הסרי־שחר דברים הרבה
האינ מעיגוח את תכוונו אם לעשות תיטיבו

 פרודוקטיביים לאפיקים שלכם פורמציה
יותר.

המקומית, המועצה עובדי ועד
קרית־אונו

 מב־ הכותבים קרית־אונו תושבי אותם כל
 מתבקשים כהן, ייעקב מר על תבי־הגנה

 המדור, טורן את לשעמם לא כדי להבא,
ול נייר, אותו על אחד, בסגנון לכתוב לא

הכתיבה. מכונת את לפחות החליף

חמטיכת תזדת
 הנדחפים בחיפושים חדק לקחת שהתנדבו האנשים לכל

המפרך־; למאמץ ולילות ימים שהקדישו תכור, אלי אחרי
החוט ננד קולם את שהרימו והעתונאים אישי־יהציבוד לכל

 תבור את לשחרר עזרה האמיצה עמדתם ואשר והעוצרים, פים
עוצריו; מידי ואחר־כך חוטפיו, מידי

המע את עודדו והמאבק המתיחות שבימי הקוראים, לכל
שונות, בעורות רכת

הזה". ״העולם מערכת תודת —


