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בע״ם. הזה העולם לאור: המוציא
 .62239 סל. ת״א, בע״ם, שהם משה דפוס

תל־אביב. ובניו, טופל דוד : ההפצזז
המודעות. לתוכן אחראית איננה המערכת

המערכת: חברי
 נלילי, לילי נלור, שייע בר־דיין, מנשה
 הונווו, אברהם ורד, רותי הורוביץ, רויד

 סמו, אביבה מסים, אלכם מאובר, אוסקר
קרו. שלמה קינן, עמום
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סכחבים

 חסן הנער הריגת על הראשונים הפרטים
 היו צה״ל, חיילי יריות ידי על סכנין, מכפר

 יצא המערכת מטעם מיוחד כתב מזעזעים.
 כשחזר מפורטות. עדויות גבה למקום, מיד

 לעובדות. ביחס ספק עוד היה לא למערכת,
 הכדורים נקבי את הכתב צילם השאר בין כי

הכפר. במרכז הבתים בקירות
 על ראשון סיפור הופיע היום למחרת

 עובדות בו שחסרו מאחר העם. בקול המקרה
 המשמר, על רב. אימון עורר לא חשובות,

 דפים למשרד־הבטחון, פנה לפגר, רצה שלא
 זה, משרד של (הבלתי־רשמית) הגירסה את

 גילה המערכת. של בדוק דו״ח היה כאילו
 או אימונים, באזור נהרג הנער המשמר: על

 המוכתר, באשמת או עצמו שלו באשמתו
הכפר. תושבי את כביכול הזהיר שלא

בעתונות. היחיד נשאר זה מסולף תיאור
 באופן התעלמו היומיים העתונים שאר כל

עצ משרד־הבטחון הטראגי. המקרה מן ציני
רשמית. הודעה שום פירסם לא מו

 העולם כתבת כשהופיעה המצב היה זה
 את בה להביע רב היה הפיתוי ו).065( הזה
 נמנענו אך מוסר. ולהטיף הכותבים ועם

 ללא היבשות, העובדות את כתבנו מכך.
 כי האמננו משלנו. רעיונית תוספת שום

ה שלודת את יזעזע הזה הפשוט התיאור
האחראיים. מוסדות

 קם השבוע לפעולה. גרמה הכתבה ואמנם,
חקי שנפתחה והודיע בכנסת בן־גוריון דויד
 צה״ל וכי צד,״ל, קציני שלושה נגד רה

לנגב. אימוניו שטחי את להעביר החליט
 בין חריף פולמוס מלידה היתה ההודעה

 שטען טובי, תופיק מק״י ח״כ לבין ביג׳י
 ביג׳י מחושבת. מדיניות פרי הוא המקרה כי

 גזעית. הסתה שזוהי שפוכה בחימר. ,השיב
 שני הרי דעתי, את לבטא לי מותר אם

 יותר הרבה היא התופעה טעו. הדוברים
עמוקה.
 המלה הפכה שבארץ הוא האסון מקור
ה האנשים ״אוייב״. למלה תחליף ״ערבי״
 על באש הפותחים או הגבול, את עוברים

 ״ירדנים״, אינם כלשהי, מסיבה חברי־משקים,
 נותנים פעם לא ״ערבים״. אלא ״סורים״, או

 ״הכתה, הפקודה: את אמונים בשעת מדריכים
 ערבים! שני ממול, הגבעה על מאות! ארבע

 אש!״ — כדורים חמשה — הערבים אל
 המילה הפכה הספר, בבית רבות בכיתות
לרוצח. או לשטן נרדף שם ״ערבי״

 הפשוט האיש אין זו, חינוכית באווירה
 ידיד, וערבי אוייב ערבי בין להבחין יכול
 בכפר ילד לבין לגבול שמעבר חייל בין

לפר רק לגרום מוכרח אינו הדבר ישראלי.
 באי־נקיטת גם מתבטא הוא כפר־קאסם. שיות

מאלי ומובנים נורמליים שהם אמצעי־זהירות
 יש זו מבחינה עברי. בישוב כשמדובר הם

 של כאלה שמקרים לעובדה רבה משמעות
 אי־ או רשלנות, מתוך או בטעות הריגה
 קורים מסוכנים, נפץ וחומרי פגזים סילוק
ערביים. בישובים תמיד כמעט

★ ★ ★
 שגם שני, ענין בכנסת עלה יום באותו

הזה. העולם דפי מעל החל הוא
 לפני נסים, יצחק הרב על הגדולה בכתבה

 הוזכרה ),972 הזה (העולם שנתיים כמעט
 של ובנותיו מבניו אחד לא שאף העובדה

להז לנכון מצאנו לא לצה״ל. התגייסו הרב
 וכעבור נקלטה, העובדה אולם שמות. כיר
 של שאילתה בצורת מחדש ביצבצה מה זמן
 זו מפלגה כשהחלה ,אחדות־ד,עבודה ח״כ

שלה. האנטי־דתית למערכת לצאת

 שאילתה על רשמית ביג׳י השיב השבוע
 מרוצים להיות צריכים היינו לכאורה, זו.

 מר־ כה לתוצאות זכתה הממצה שכתבתנו
 עצמי את מצאתי אישית אני אך חיקות־לכת.

 עוררה ראש־הממשלה הודעת הפוך. במצב
 דוזקא נתונה היתד, ואהדתי מורת־רוח, בי

לרב.
כש־ הפרשה על הגיב לא ראש־הממשלה

קוראים פגישת
 אני אולם רניל. אינו אולי זה מכתב

ה את יטול שמישהו הזמן שהניע חושב
אותו. ויכתוב לידיו יוזמה
 של גליו! כל קורא אני שנים שמונה מזה
 אני בקיוסק, אותו קונה כשאני העתוז.
 חומר-קריאה, לי לתת רק לא ממנו מצפה
 נאם: לביטוי שהפכו דעות להביע נם אלא
ה מדור קריאת תור השקפת־עולמי. של

 הלק יחיד. שאיני לדעת נוכחתי מכתבים,
 בעתו! פעם מדי המתפרסמים המכתבים מז

 אינטלי־ אנשים של ציבור בארץ שנוצר מעיד
 לכמה השותפים עצמית, דעה בעלי ננטים,

 הבטאונים על מקובלות שאינו דעות־יסוד
 לאלפים, מניע זה שציבור יתכן הרשמיים.

לרבבות. ואולי
המש אלה, דעות בקיצור מגדיר הייתי

 כלהלז: הקוראים, ובהגבות בעתו! תקפות
שבה השמי המרחב לאיחוד •שאיפה (או

 מחדש איחוד (ב) ישראל, של פעילה תתפות
 מדיניות־ (ג) מלחמה, ללא ארץ־ישראל של

 מ: שווה הסתייגות תוך נ״טראליית, חוץ
 (דו והסובייטי, האמריקאי האימפריאליזם

 בכלל, המושחת המפלגתי למשטר התנגדות
 מפא״י שליטי של הדיקטטוריות ולנטיות

בפרט.
 הוה העולם של מתפקידו זה שאי! יתכן

 להעמיד מאשר יותר לעשות שכזה בתור
מאו תיאור תור הציבור, לעיני אלה דעות
להס צריכים אנחנו האם אר השבוע. רעות
 גרידא? קוראים של הפאסיבי בתפקיד תפק
 מצדנו נם משהו לעשות עלינו מוטל לא האם
 שה! אלה, דעות המשכיל בציבור להפיץ כדי

שלנו? דעותינו
 אחרים קוראים של דעתם מה תמה אני

 .בנירו: לעשות הם מוכנים ומה זו, שאלה על
הח לשם קוראים לפגישת מקום יש לדעתי

 החושבים ישנם אם כך. על דעות לפת
מכתב, לי לכתוב לבקשם אפשר האם כמוני,

והמקור גולדה ראש־שבט
 משום־מד, הרתיחה לא אז לראשונה. נזכרה

 עם עצמו הוא הסתכסך כאשר רק דמו. את
 לפתע הוציא צדדי, מפלגתי ענין על הרב,

 להתקפה בו והשתמש המגירה מן הענין את
 על העיד לא שסגנונה בלתי־מרוסנת, אישית

 התנקמות של מופרז יצר על אלא תום־לב,
 את ששיחרר שר־הבטחון, אין שהרי אישית.
 האב את להאשים עתה יכול והבנות, הבנים

 את כל קודם שיאשים מוטב זה. בשיחרור
עצמו.

 מפלגתי כבמכשיר הגיוס בנשק זה שימוש
 מאד. מסוכן תקדים הוא אישי ואף

★ ★ ★
 התחוללה בכנסת, דיבר שביג׳י שעה באותה

 שגם אחרת, מערכה ירושלמי בבית־משפט
 פרשת זוהי זה. עתון עמודי על נולדה היא

 בעמודים הרחבה ביתר המתוארת סיניה,
.10־11

ש ערבי, קורא של יוזמתו כי ספק אין
 בלבו, עמוק הד עוררו הזה העולם דברי
 מתנקם שהיה חמור, משגה כאן מנעה

עצמה. ובילדה המדינה במוסדות בבעליו,
ניכרות. תוצאות אלה אחד, יום של כקציר

 קשה כמה עד ההירהור את בלבי מעלות הן
 לגרום עשוי תוצאות לאילו מראש לשער

כלשהו. פירסום
 את שהטביע גדול אמריקאי עורך זה היה

התו את יקח והשד — ״פרסם הסיסמה:
 הן אך כציניות, מצלצלות המלים צאות!״

 בריאה ואמונה אופטימיות להיפך, מביעות,
 להעלות הוא העתונאי תפקיד העממי. בחוש

 שתדע אמונה מתוך — האוכף על האמת את
היעודה. למטרתה לבדה לרכב

הגל את להזיז במשותף לנסות שנוכל כדי
תל־אביב בן־שאול, גלים?

שית המכתבים את ברצון תעביר המערכת
 וכתובתו המלא ששמו בן־שאול, לקורא קבלו

במערכת. שמורים

לאלג׳יריה עזרה
 הוה הווולט עורר אמר לקורא במכתבו

 ישראל בטמשלת אחראי היה שאילו ),1065(
מש מלוא את מגיים היה המרחב, לעניני

 ה- חזית־השיחרור לעזרת המדינה של קלה
ביש ציבורית פעולה יוזם היה אלנ׳ירית,

 הטוניסי לכפר רפואי םעד למשלוח ראל
 ישראל שגריר את הופך והיה שהופצץ,

 אל־ למע: הראשיים הדוברים לאחד באו״ם
׳ נ׳יריה.
 ישראל, מקול סלידה מלא הנני העורר, כמו
 כטרוריסטים אלנ׳יריה מורדי את המציג

 מכווני צרפת. של התעמולה לשרות ומתיצב
 בעתיד בכורתם את מוכרים זו מדיניות

 הצעת גם אד אקטואלי. נזיד־עדשים תמורת
מוג מעלות, 180ב־ תפנה שהמדינה העורר,

 ב־ ניטראלית להיות חייבת המדינה זמת.
זה. סיכסוד

 בישראל ציבורית פעולה ליזום כדי אד
ש ראוי בממשלה. שר להיות צורך אי!

 בתרופות קוראיו תרומת ישלח הוה העולם
בטונים. הסופצץ לכפר

 לקר! ל״י חמש סד על המחאה מצורפת
חיפה ״אליק״, העזרה.

ש התרומות כל את ישלח הזה העולם
 • לכפר ישראליות, תרופות בצורת תתקבלנה,

הנזופצץ■
 של מכתבו על לענות לי לתת אבקשכם

 האומר )1065 הזה (העולם רם איתן הקורא
 ישראל מדינת על הערבים נצחוז של ׳שבמקרה

 מר מכתבך, החשמל. עמודי על אותכם יתלו
 אתה כי בכלל, בעיני ח! מצא לא אית!,
 אפשר איד פאשיסטים. שהם בערבים חושד

 שני התקרבוגו למען הפועל אדם לתלות
ה בז־אדם לתלות איר השמיים? הלאומים

 זכויות על להג! עתונו ואת כוחו את מקדיש
 לא פלסטי! שערביי לד אמר מי הערבים?

 אחת? במדינה היהודים עם לחיות רוצים היו
עבר. כבר החץ לעשות, מה אבל

עבלין סלמן, נור מיכאל

 החותמים כפר־ברעם תושבי ועידת אנו, י
 הבא המכתב את לפרסם ממכם מבקישים מטה,

 הנכבדים. הישראליים לישלטונות המופנה
 לנוש־חלב באו עבודה שקבלני לנו נתברר
 בכפר, המים קואופרטיב חברי עם ונפנישו

 אשר מים קנית על במשא־ומת: עמם ובאו
 החליטה -שהממשלה לשיכונים, בהם ישתמשו

בר פליטי לטובת נויש־חלב גורני על להקים
עם.

 שמציעה להתישבות מסכימים איננו אנו
 מקום בשום ולא בנוש־חלב לא הממשלה, לנו

 לכפרנו החזרתנו ורק אך מבקשים אנו אחר.
 לנו ויש שלווים אזרהים שאנו מפני ברעם,

 בארץ. העליוז מבית־המשפט לטובתנו פסק־ריז
 את תבזבז הממשלה אם מרוצים נהיה לא

 שעודנו מכרייזים אנו 1לכ תועלת, ללא כספיה
ברעם. בכפרנו הטבעיות בזכויותינו מחזיקים

סולימן, ג׳אד סמארה, עיסה דיאד
איברהים, קוסר עיסה, אנטס מארון

 ג׳מיל אנטם, נעמה זידן, שוקראלא
מסלח, אדיב גחס, יעקוב חנא מעזל,

גוש־חלב
 מועדו! הדרוזים השיגו קצר זמז לפני
 מקצוע לימוד במסגרת הדרוזיות, לנערות

הת הדתיים הדרוזים עוספיה. בכפר התפירה
 זה ואחרי התאספו המועדוז, להקמת נגדו

 שזה באמרם המועדוז, את לחסל החליטו
 ללבוש שטלה, ללבוש הדרוזית המסורת נגד

 הנראים דברים — סנדלים ולנעול שעוז
כאפס. הדרוזי הנוער בעיני

הח קיבל אל־כרמל בדלית הדרוזי הנוער
 היות המועדוז, סגירת נגד פה־אהד לטה

 לבחורים זכויות ויש דמוקרטית והמדינה
 הדרוזים השייכים הדבר. אותו לבחורות, כמו

יתרו. בתקופת חיים לא שאנו לדעת חייבים
אל־כרנזל דלית אדין, נאסר ניסים

לי סובא הוה העולם שתוכן הנחה מתוך
 לו למסור רציתי אל־נאצר, עבד חוגי דיעת
ביותר הפופולריות הסיסמאות בי! עצה:

 במצרים, האיחוד חנינות בעת שהתנשאו
 והמערב ישראל נגד שנאה שעוררו אלו היו

 לסים- רשמי בעידוד תועלת כל רואה אינני
מלי הקהל רעת הסחת מאשר אלה, מאות
 לא אלו סיסמאות מזה, חוץ בשלטוז. קויים

 אם העמים. ביז שנאה ליצירת אלא יועילו
 אל-נאצר עבר יוכל לא ותשחרש תתגבר
 זה אם אפילו ישראל, עם שלום לערוד
 ׳שגישת רצוי לערבים. ביותר חיוני יהיה

סנטימנטלית. ולא רציונלית יותר תהיה הצדדים שני מנהיגי
ירושלים מועמר, אליאס

בא הקרקס
 שמכינים מה עם שלם לבי שאי! למרות

 בו האום! ועם העשור שנת לקראת לנו
 לתלות שיש חושב אינני זה, את מכינים

 רק הוא וייטגל וייסנל. במאיר האשם את
 הצעותיו וכל העשור, חנינות ועדת ראש

 מומחים עשרות דרד עוברות ותוכניותיו
 ראשי של הביקורת -שבט ותחת ישראליים

 אויליות, תכניות מאשרים אלה אם המדינה.
 מאשר יותר מרובה במידה אשמים הם הרי

תל־אביב שמחי, נתן וייטנל.
 על המשאל טופס שקיבלו אלה בי! אני
 בעשרת ביותר החשובים המאורעות עשרת
 מאורעות עשרה לציי! בחרתי המדינה. שנות
 כד כל יהיו ושלא בשאלוז כלל נכללו שלא
 רבים שאורחים בטוח אני המארגנים. לרוח
 ולראות לחכות נשאר רק עכשיו כמוני. עשו
דעתנו. את תפרסם העשור ועדת אם

תל־אביב א., א.
מדיני שיזוף!
 שרוחשת המיוחד העני! את להביז אפשר

 של ליבם לרכישת •שלנו הנכבדה שרודהחוץ
היש העני! לטובת השחורה אפריקה בני

 ששרת להסכים אי! אופן בשום אולם ראלי,
 כזאת ראש בקלות תנהג מדינה של חוץ

 אפילו ),1066 תזה (העולם לכושית ותתחפש
. .. המה פורים ימי הימים אם

תל־אביב נבון, אריאלה
 מופיעה שהיא כפי מאיר, נולדה שבט ראש

מהר? כד כל להשתזף הצליחה איד אבל סימפטית. מאוד היא בעתונכם,
 תל־אביב לוי, הלל

 שבט לראש וההפיכה ההשתזפות תהליך
 שלבים בשני הזה, העולם צלם על־ידי זורז

תמונות). (ראה

פסיק של מקומו
 גינוני מכל סולר אני כי בגלוי אומר
 את מעכירים והם הזה, העולם של הפגנו!
 להשפעה מתנגדים אתם אם הקריאה. הנאת

 ה״א את משמיטים אינכם זה מדוע לועזית
מ בררו, (״שחקנית שיטתי באופז הידיעה

 הדבר נעשה באנגלית וכו׳). אלתרמז״ שורר
 אי! בעברית ואילו שליטה, מלה לקצץ כרי
נעור. ומרבה אחת אות אלא חופר זה

 אתם שבמקומה הוו, בהשמטת הדי! הוא
 מאנגלית, תרגום שוב זהו הפסיק. את כותבים

 ואילו שלימה במלה הוא החסכו! ששם
 מקום תופס הפסיק חסכון: שום אי! בעברית

 להרגיז אלא בא הוא ואי! הוו כמו בדיוק
 השתלבות על אנו מדברים אם הקורא. את

 שאינם מהערבים נלמד לא מדוע במרחב,
לשונם? את משנים

תל־אביב בר־נר, ע•
לו יש דווקא

 של העירנית תנובתה את לראות שמחתי
 הזה (העולם אפלבוים צפורה עירי בת

 ז׳קליז בצנחנית להתענינותי בקשר ),1066
 חוש חסר גבר שאני נירסתה יואנוביצ׳י.

ב אחיזה כל לה אי! לחלוטיז, רומנטי
 ז׳קליז אם לדעת מעונייז הייתי מציאות.

 יונאנו־ הגרוטאות סוחר של .קרובתו היא
ו מהארץ לגרשו שעומדים מכיוון ביצ׳י,
 במקרה אותה נם יגרשו אם לדעת רציתי
 שאני לצפורה להוכיח כדי קרובתו. שהיא
 מוכן אני מפותח, רומנטי חוש בעל באמת

פנים. אל פנים עמה להפגש
חדרה צ., מאיר
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