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 סהר יחזקאל של הצלתו על לקרוא שמחתי
 חמורה התנקשות של כקורבן תוקפו. מידי

 העובר אדם לכל טבעית אהדה לי יש יותר,
דומה. חודיה

 מה המחשבה: במוחי חלפה לרגע אולם
 היה מה סהר? את סהר חקר אילו קורה היה

התע שיטות הופעלו אילו שומע הציבור
מפקדה? נגד המשטרה של הארסיות מולה

מת שהיו אופייניות, ידיעות כמה הנה
זה: במקרה פרסמות

 המשטרה חוקרי מיטב — א׳ יום תל־אביב,
 היום היתד, אמנם אם לברר במאמץ גויסו

 סהר טוען כידוע, סהר. יחזקאל על התקפה
 ודקר לחדרו שהתפרץ אדם על־ידי הותקף כי

 כדי נפתחה נמרצת חקירה בסכין. אותו
.זו טענה של האמיתות מידת את לבדוק . .

 ב־ המשטרה חקירת — ב׳ יום תל־אביב,
 יחזקאל על כביכול, שהיתר״ ההתקפה ענין

 עוד כיח־נים. בכמה ומסתעפת הולכת סהר,
 קציני־ אולם התוצאות, את לסכם מוקדם

 עם בשיחה היום הצביעו גבוהים משטרה
 בהודעות ואי־דיוקים סתירות כמה על סופרנו

 היה יכול כיצד להבין קשה וחבריו. סהר
 הותקף אמנם אם כזאת בזוזית הפצע להיגרם

המש קציני אולם טוען. שהוא בדרך סהר
 שאמנם האפשרות את עדיין פסלו לא טרה

 שעה לפי נכלא סהר מר כזאת. התקפה היתד,
.אמת במכונת להיבדק לו והוצע בצינוק, . .

 הודיע שר־המשטרה — ג׳ יום תל־אביב,
 ח״כ של לשאילתה בתשובה בכנסת, היום

 נסיבות בדבר חוקרת שהמשטרה מפא״י,
 כזאת. היתד, אמנם אם סהר, מר על ההתקפה
 המשטרה בחוגי כי לסופרנו נודע בינתיים
 התיאור למהימנות ביחס הספיקות גוברים

 היה יכול כיצד ברור לא סהר. מר ,של
 אם סהר, מר של לחדרו להגיע המתנקש

 מצד עמו שיתוף־פעולה של מידה היתד, לא
 הגיע בה המהירות בכירים. קציני־משטרה

 מיד סהר, של לחדרו בן־גוריון עמום מר
 היא גם מעוררת המתנקש, הופעת עם

.תמיהה . .
 הביע המשטרה דובר — ד׳ יום תל־אביב,

 בויימר, כולה שההתקפה ההשערה את היום
 כי שמוזר ציין הוא מסע־פירטומת. לשם

 של שמניותיו בזמן בדיוק באה ההתקפה
 מפא״י בחוגי גם וכאשר לאפס, ירדו סהר

 העובדה להחליפו. הדרישה גברה עצמה
 איש היינו שוטר־לשעבר, הוא שהמתנקש

 חוג עם ונמנה סהר מר של למרותו שסר
 עם למחשבה. מעוררת היא גם מכריו,

 כששתי בחקירה, המשטרה ממשיכה זאת
.עיניה לנגד הגירסות . .

להתנקם. כדי אלה דברי־בלע כתבתי לא

לכ מסוגל היה אילו הזה להעולם בז הייתי
 מעשה לתאר קשה כאלה. דברים ברצינות תוב

 כזאת בצורה להתעלל מאשר יותר מנוזל
 כמו עמוק כה זעזוע עתה זד, שעבר באדם

התנקשות.
 עשה מישהו כי לשכוח יכולים איננו אולם

 בדיוק והשתמש הזה, הדבר את בדיוק
 פרשת בימי נגדנו, אלה מאוסות בשיטות

 כמה אז של היוזמים עתה יבינו האם תיור.
 עתה יבינו האם זה? נשק להפעיל קל

מוסרית? מבחינה ומנוון מכוער הוא כמה
 לזולתך לעשות שלא ציודה היהודי המוסר

לך. שיעשו רוצה אינך אשר את
 יבין ההתנקשות, אחרי כיום, כי יתכן

 החוכמה מן זה היה שלא סהר יחזקאל גם
 אותו זרוק של בהצגת־הבכורה להופיע מצדו

 צמרת של רשמית גושפנקה ולתת לכלבים
 למעשי־ בגלוי המסית למחזה המשטרה

 קשה כי פוליטיים. יריבים נגד אלימות
ל וקשה מראש, מעשי־אלימות לכוון מאד
 מי נגד פוטנציאליים מתנקשים על צוות

 לקבל עלול מישהו לא. מי ונגד לפנות,
 כאשר כי הכתובת• את לא אבל השיטה את

 סופם לאן יודע מי לכלבים, לזרוק מתחילים
להגיע? הכלבים של

 אווירה בציבור להשליט כדאי לא לעולם
 זאת העושה שלטון אכן, מעשי־אלימות. של

בסנוורים. אותו היכר, אלוהים ידיו, במו

★ ★ ★
 באמ־ הארצי המטה נקט ההתנקשות אחרי

 שומר־ראש, הוצבו מתאימים. צעי־זהירות
טעון. באקדח צויד הבנין בפתח והיומנאי

 אפשר זאת בכל והגיוני. מוצדק זה כל
 העובדה מן משתמע מה שאלת־תם: לשאול
 ממשלתיים מוסדות מתבצרים זד, אחר שבזה

 עצמם את ישאלו לא האם היקפית? בהגנה
 על- זה למצב גרמו לא אם המדינה ראשי

 וסתימת בדעת־הקהל השיטתי הזילזול ידי
ההוגנת? הביקורת צינורות כל

 ואי־אפשר כמעט בכנסת, הרימון אחרי
 העליון המוסד ודיוני לבנין, להיכנס עוד
 בנוכחות שלא כמעט מתקיימים המדינה של

 קסטנר בערעור פסק־הדין מתן בשעת הקהל.
 את הקיפה הבנין, על מצור המשטרה הטילה

חי וערכה ובמחסומים במיתרסים השופטים
 ננקטו עתה הבאים. של גופם על פוש

המשטרה, במטה דומים אמצעים
שהת האנגלים, על הארץ צחקה פעם

ה ותל־אביבי. ירושלמי ב״בווינגראד״ חבאו
 שנים עשר במלאת כי מוזר זה אין אם

 בודינגראדים גם אליה חוזרים המדינה לקיום
אלה?
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מכתבי□
עשור עלי

 הווו (העולם העשור חנינות על ביקורתכס
 כדאי העשור שבשנת אותי שיכנעה )1065
 אם לחוץ־לארץ, ממושר טיול לעשות יהיה

 הרמה היתר־יציאה. מם או עד יוטל לא
מתאי השונים האירועים של האינפנטילית

 למדינה אלא שנים, 10 בת למדינה לא מה
.10 בני רק הם בה האנשים שכל

תל־אביב קרמר, יהודה
. . ירו כר כל העשור ששירי פלא איז .
 יותר יכתוב מלחיו או משורר איזה דים•
 ש- השיר עבור ל״י 15 לו כשמשלמים טוב,
לשלאגר? ליהפד צריך

 תל־אביב שביט, ברוך
אר טעות־דפוס. נפלת העשור על ברשימה

ה הנזיסים למשלם טלו העשור שירי בעת
אחד. כל ל״י 150 ישראלי

מה כר כל נסערתם מדוע מביו אינני
 אתם לרעתי העשור. בטשאל שנכללו שאלות
מאו שם נכללו שלא תודה, להגיד צריכים

כמו: חשובים רעות
פילץ. בקפה מפא״י מועדון פתיחת •
ישראל. משטרת קציני עבור הדודג׳ים רכישת •
לכלבים״. אותו ״זרוק הצנת •
בינ כדורגל במשחק הראשוז ההפסד •

לישראל. כבוד שהביא לאומי
רוצים. אתם אם עוד, לי יש

חיפה אלדובי, מאיר

מהמשרד הוראות
 שיבולי המעציבה, העובדה את פירטמתם

מהממו 50ן5ל־ השנה הניעו בררום הכותנה
ה הסיבה ).1061 הזה (העולם הרגיל צע

 בשיטה נעוצה אלה ירודים ליבולים אמיתית
 פקידים מנהלים לפיה הנפסדת, הדיקטטורית
 סביו המתישבים משקי את בלתי־מנוסים

ל אחת תה נום שתיית ביו המשרד, כחלי
 על כי השנה אלה פקידים קבעו כר שניה.

מ וזאת, בשטחיהם. כותנה לגדל המתישבים
תוכ היו שלמתישבים בעובדה להתחשב בלי

משקיהם, לפיתוח אחרות ניות
 שלחו הטתישבים פי את לשאול מבלי
 ומכונות־זריעה, טרקטורים הסוכנות פקידי

 עובדה יצרו וכד הכותנה זריעת ביצוע לשם
הס לא טהטתישבים וחלק מאחר מוגמרת.

 מגבוה, תוכתב המשקים עיבוד שצורת כימו
 למעשה וזוהי רבות חלקות של עיבודז הוזנח
 ה־ לבעיות הקרוב כאדם הירוד. היבול סיבת

 בעתיד כי אני מקוה החדשים, מתישנים
 זה, מכשלוז המסקנות את האחראים יסיקו

טתישב. הנקרא המוזר מהגורם יתעלמו ולא
יחזקאל כפר פיינרמן, עוזי

פצצות
ה זורק על הכתבה מכל כלום הבנתי לא

 ב־ פצצה להטיל שרצה האלמוני, פצצות
מ יודע אינני ).1065 הזה (העולם עתוגכם

 רק רוצה המדינה שכל חושבים הינכם דוע
 הרשימה מתור שהבנתי מה אתכם. לחסל
 זרניצקי דניאל הש.ב. איש זה שהיה הוא,
ש האיש את השלטונות לידי הסגיר אשר
פצצה. אצלכם לזרוק רצה

תל־אביב גולדפרב, י.

למעשיה מדיבורים
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 ברצוני הזה: העולם ״לכבוד הנ״ל: המכתב
 בעתונכם לפרמם תמשיכו אם כי להודיעכם
 נאלץ ועובדיה ישראל מדינת כנגד השמצנת

מ חובר ק.״ — למעשים מדבורים לעבור
שונים, עתונים מתון שנגזרו אותיות,

סיניה מעמד
 הוה (העולם מיניה על האחרון מאמרכם

 חייבים לדעתי מאוד. בעיני ח! מצא )1063
 מושל- ערבית למשפחה לאימוץ אותה לתת
 היסטורי כמוצג בינינו להשאירה ולא מית
 הבדואית והילדה אנושי, מעשה נעשה חי.

אחרי עוול לה לנרום לנו אל ממוות. ניצלת
 בו־אנוש, של רגילים חיים לחיות עלית כן.

שהם. כל התחלתיים תנאים הבדל בלי
תל־אביב עופר, שלמה

 על ישבתי האביב, מימי חמישי ביום
ב שקוע הרחוב, מול להשתזף בשמש כסא

 גליו! עם ידיד, על־ידי הופתעתי מחשבות.
 ומבטי בו לקרוא התחלתי מיד הוה. העולם
 ושל לי, המוכר הקאדי, של לתמונתו נמשר
מת מאוד ואני והיות נאשר. משפחת אנשי
 בישראל, הערבית האובלוסיה בחדשות עניין

 חזקה בשאיפה סיגיה על המאמר את קראתי
מוגבר. ובתמהו!
מ הקאדי התעלמות כי להניד לי תרשו

 פגעה האמת, מן והשתמטותו בבעיה, לפסוק
 האוניברסיטה מחניכי לא אני אישית. בי

 יכלא שלנו שהקאדי ייתכן לא אד אל־אוהר,
 יש הדת. למסד ומתחת בסתר ידיעותיו את

 צה״ל לחיילי לגמול יכולים אנו שאיו לציין
 טיפולו על בכר לד״ר וכן האנושי מעשם על

 מזדהים אנו נאשר, למשפחת בנונע בילדה.
 לנידול בנונע ובמיוחד אמרו אשר בכל איתם

 שאם בטוח אני ערבית, בסביבה הפעוטה
 תהיה היא יהודית בסביבה תצדל הילדה

ואכזבה. מרגש-נחיתות ותסבול מקופחת
אל־גרביה בקעה ג׳נאים, איברהים

חטופה יותר מיתה
האיטית, נסיסתר, אחר בעניו העוקב כאדם

 הישראלית, הרפש עתונות של העקבית, אר
 הסוסים בכתבת טעותכם על להעמידבם עלי

 הערב עתוז ):1061 הוה (העולם המסתיימים
 לא — טוב ערב — ירידיה שלום מר של

 אם כי ומת״ צנח בדיוק שבועיים ״אחרי
 ימים ארבעה) חוזר, (אני ארבעה אחרי

 הל- של שאשתו היום למחרת התפנר, בדיוק
קפ חיי־שעה, של השותר־הממםרהמנהל ברט,

מהגג. טה משום צה
בלגיה בריסל( א״ דוב
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כורסאות מחממי
 מאמריכם את לקרוא לי נזדמן עתה רק

 הוה (העולם התערובת נשואי ביעית הדנים
 הנענו להיכן לקרוא מדהים פשוט ).105־ד8

 ננד וחוסר־הפעולה אזלת־היר .1958 בשנת
ב מוראו להשליט המנסות הדתיים, כנופיות

חי השחרור שבמלחמת אלה מפליאה. כוח,
 במסווה ומחנה־יתה, בית־הדר כורסאות ממו

ש מכובדים דתיים אזרחים הדתיות, צעיף
 הפרחחים כנופיות או שעונים בהברחת עסקו

 ביום רפואית עזרה בכוח שמנעו מבני־ברק
להש עתה מנסים אלה כל נזקק, מחולה שבת
ב יטות־הביניים, חוקי בצורת מוראם ליט

 בר- לשלום וראשונה בראש הזקוקה מדינה
קיימא.

ל עתונכם חוברות את מוסר אני כרגיל
 נליונות ששני אודה, המקומי. היהודי סניף
ידי. על הפעם נננזו אלה

ברנד, משד,
ארצות־הבריוז קונקטיקט, ניו־בריטן,

חירות גן
 פיר- ),1065 הזה (העולם האחרון כגליונכם

 בעתו! לכן קודם שפורסמה ידיעה פמתם
 לגז ילדי את מטרתי כאילו המשמר, על

 חירות של ש״גז באמרי עובדות, אמהות
רוחי." לפי אינו

 עובדות אמהות לגז שהופניתי היא האמת
 שאל לא אחד ואף הסוציאלית, העזרה על־ידי

 אותם. לשלוח רוצה אני נ! לאיזה פי את
 של ילדים גז יש שלם שבכפר ידעתי לא

החירות. תנועת
שלם כפר מנקס, אסתר

הצחוק גלי
 שפירסמתם בזה גרול, שירות לי עשיתם

 אחת״ בסירה ״שלושה מתור סטינונרפי דו״ח
ה את לקרוא נהניתי ).1065 הזה (העולם
 מכל יותר אד הצוות, אנשי של הברקות
 שאחמיץ על להצטער שלא לעצמי הבטחתי

 שאהיה משום ברדיו, התכנית שמיעת את
בסידרה. זמן אותו

ציה״ד שלזינגר, יעקב

 ״שלושה של הנלהבים המאזינים אהד אני
 את לכם אשכח לא כר משום אחת״. בסירה

 ה״סירה״ בדיחות את שפירטמתם העובדה
 במעשה ברדיו. השידור לפני שלם שבוע

שלי משלושה יותר ממני נזלתם זה ברברי
השידור. בשעת ההנאה של שים

חיפה לומן, מ.
. .  ה־ לדו־שבועון הוגנת בלתי התחרות .
 אם אותו להוציא צריכים מה בשביל רדיו.
מקומו? את ממלאים אתם

תל־אביב מלמד, חיים
 הפופולרית לתבנית האזנה בשעת תמיר,

 ש־ בטוח הייתי אחת״, בסירה ״שלושה של
 ביז־רגע הממציאים גאונים, הם הצוות אנשי

 לי נילתה כתבתכם השידור. בשעת חכמות
 מבויימת. היא התכנית שכל מדהימה, עובדה
ה כל את לדעת יכולים הייתם איד אחרת
 אפילו ברדיו? אותה שמשמיעים לפני תכנית
 אומרים שברדיו אלמנור, דו של השיר
 אלא אינו דקות, 20ב־ אותו כותב שהוא

 קודם שבוע כבר כתוב שהוא מפני פיברוק,
הוה. בהעולם

 עפולה בז, יהושע
 מראש. מוכנות תמיד אינן הצוות תשובות

 תקופת־ נעשית הסירה הפלגת הקלטת רק
השידור. לפני מה

והגרוטאות הלב
(ה מחררה צ. מאיר הקורא של מכתבו

 חסר גבר שהוא מוכיח )1065 הזה עולם
 ז׳קליז הצנחנית אם לחלוטין. רומנטי חוש

 מה בעיניו, חז מצאה כד כל יונוביצ׳י
הגרו סוחר של קרובה היא אם לו איכפת
 ח; המוצאת בחורה לא? או הצרפתי טאות
 שהוא מי של קרובה היא אם משתנה, אינה

חן. מוצאת שהיא העיקר
חדריה אפלבוים, צפורה

האבוד הדור
 עתונכם, של קבועה קוראת דוקא אני

 השקפה של קוים בכמה איתו מזדהה ואפילו
 דווקא שלדעתי בעיה, ישנה אבל פוליטית.

 אודותיה, לדבר הראויה הבמה הוא עתונכם
אותו. הקוראים החוגים עם בהתחשב
מת תופעה הנוער בקרב עכשיו רואים

 ״מציאות מחוסר אדישות, של והולכת פשטת
 זה מצב של התוצאות בה. לעסוק חברתית״

 בקרב וערפול ריקנות הסלוניות, החברות הז
ו ספיריטואליזם אכסיסטנציאליזם, הנוער,

ה גם ובעצם כאלה. מעורפלים דברים עיי
 את המוכרות אלה של דווקא ולא זנית׳
 תופעות אותו לכל בקשר מה בכסף. נופו

ה שבשני והגוף הרגש השכל, של יצאנות
 הצעירים למאות בקשר מה יחד? נם מינים

 בסיודרוול־הבורורה־בום- בסביבות שמסתובבים
לחייהם? הצדקה ומחפשים תו

 ה־ ודווקא בעתונכם, המדורים מ! בכמה
 אלה, לטיפוסים הצינית הנישה ניכרת קלים,

 זו לבעיה לתת צייד מספיק. זה איז אבל
ב משהו לעשות צריד מש־קל. יותר הרבה
 אני לי, באשר תנסו? שלא למת לוה. נוגע
 הניל מיואשת. לא ונם מכוערת לא בכלל
 מיז, על לדבר ברי חכמה ומספיק 21 הוא

.. מלאכותי וירח שמש אהבה,  תתפלאו .
 זאת, ובכל לדבר. מי עם לי שיש אפילו

בנוגע? מה
תל־אביב ז., מיקה

השרשרת נותקה
 האסטרונומיים, המספרים , למקרא נדהמתי

בשר המכירה פעולת להניע עלולה אליהם
 שיי העניני הניתוח ).1065 הוה (העולם שרת

 נ־ העלולים הרבים, עיני את יפקח השיטה
 מפני פשוט כספם, את להפסיד היום בוא
ה מעטפת על הכתוב את היטב קראו שלא חוליה.

מ רבים מידית. היתה הרשימה השפעת
 נם סירבו. חוליות, לקנות שנתבקשו ידידי׳

 אחת. טעות נפלה במאמר אר סירבתי. אני
 מכניסה איננה החוליה רוכש •קל פעולתו
 כי •קבתבתם, כפי לירות 80 החברה לקופת

כלבד. י ל״ 25 אם
תל־אביב עודד, דויד

1066 הזה העולם


