
□כתבים

ל ׳ ׳ 7' ׳
 העולם עוד חגג לא קיומו, שנות 21 בכל

 כמו מוחצים נצחונות של כזאת סידרה הזה
זה• בחודש

 של והמבאיש המביש כשלונו בא תחילה
 צריך שהיה המחזה לכלבים, אותו זרוק

 בעתון ביג׳י של למלחמת־הקודש שיא לשמש
הפומ המוסרית ההתאבדות באה אחריו זה.

ל שהטיף האיש מוסינזון, ייגאל של בית
 יחזקאל סולק אחר־כך עצמותינו. שבירת

 רשמית שחקירה אחרי בבושת־פנים, סהר
 בשבוע האשמותינו. נכונות את הוכיחה
 במיוחד שהוקם עתון רימון, נסגר שעבר

 פורסמה אלה, כל ואחרי אותנו. להרוס כדי
א. הש, של חיסולו על הידיעה השבוע
 פרשת בשיא בלבד, חודשים חמשה לפני
 אבדון לנו צפוי כי רבים סברו תבור,
 כל על נגדנו, גויים כולו המשטר בטוח.

 נדמה היה והתעמולתיים• האלימים מכשיריו
 עורכי את ישליכו מעטים ימים תוך כי

 פעולה שיתוף תוך לבית־הסוהר, הזה העולם
 וכי ומנגנון־החושך, סהר משטרת של אמיץ

 על מבית־הבימה יעלו הנסערים ההמונים
 היריב ולהשמידם. לשרפם המערכת משרדי

 מי ודורסת. אדירה מכונה כל־יכול׳ נראה
כנגדה? היינו

 הגיע — מעטים כה שבועות אחרי והנה,
 ציבורית, הצלחה של לשיא הזה העולם

ה את להציל כוחם בכל מנסים כשיריבינו
בכל נחפזת נסיגה על־ידי להציל ניתן

 של מרצונו באה לא זו כניעה החזיתות.
 כמה עד אותה לדחות ניסה הוא היריב•
 היתד, לא ששוב מפני באה היא שיכול.
 באה העסק של התמוטטותו אחרת. ברירה

מבפנים.
★ ★ ★

 זו מערכת על־ידי נוהל הש.א. נגד המאבק
 נגד שותפים, ללא מערכה זאת היתד, לבדה.
 מנגנון־ של בלתי־נפרד חלק -שהיה מוסד

החושך.
 עקבנר וקפדנית. שיטתית חקירה ניהלנו

 השרות ראש את בחשאי וצילמנו בחשאי
 הפסולות. עבודתו דרכי את גילינו החשאי.
ה ההודעות את מגדלת בזכוכית ניתחנו

 במו שהסתיר. מה וגילינו הסותרות רשמיות
ו המחתרת, מן הש.א• את הוצאנו ידינו

העומד האיש מי הראשונה בפעם גילינו
טיבו. ומה בראשו

 דרישותינו את סיכמנו החקירה בסיכום
 הזה (העולם ומתונות עניניות הצעות בכמה
הבאות: במלים ),1049
ה במסגרתו הש.א. את לחסל יש • ״

ה ועצמאי, נפרד כמנגנון־בילוש נוכחית׳
ומלשינים. מודיעים של רשת מקיים
* ״  מס־ההמסה) חוקרי (של חקירה כל ׳
 איסוף לצורך לא מסויים, תיק לצורך תהיה

חשו של חקירה (היינו מקרית אינפורמציה
המונית.) הלשנה במקום דים,

•  מחוץ החקירה, בפעולת העוסקים כל ״
 ושמותיהם גלויים, יהיו ממש, השרה לעובדי

יפורסמו.״
ב האלה ההצעות כל נתקבלו השבוע

 שעיקרו: מחדש, לאירגון כבסיס רשמי אופן
 נגד החקירות וצימצום המלשינים רשת חיסול
 הש.ב., מן ניתוקו משרד־האוצר, של פטית
 בציבור, יפורסם ששמו חדש ראש מינוי
 נגד החקירות וצימצוס המלשינים רשת חיסול

בלבד. חשודים

שלם. ברור, פשוט, נצחון זהו
★ ★ ★

 המערכת של קיומה שנות שמונה במשך
להת שניסו שבועונים, 11 מתו הנוכחית,

 קויימו חלקם בנסתר. או בגלוי בנו חרות
 — מפלגות על־ידי בהסוואה או בגלוי

 (אחדות־העבודד,), מצפן (מפא״י), אשמורת
 עתיד(חרות), פנים(דתיים־לאומיים), אל פנים

 היו אחדים (מפא״י). שעה חיי (חרות), תנופה
 על־ הוצא אחד תבל. ראי, עין, — פרטיים

 אחרונות), (ידיעות אנחנו — יומי עתון ידי
 ממשלתי בזכיון פרטי מו״ל על־ידי ואחד

 שנים. שבע מלפני ישראל קול השבועון —
רימון. :12 מספר חוסל השבוע

היתד, מטרתו לקודמיו. דמה לא הוא
 — האמצעים בכל אותנו לחסל ויחידה: אחת
 המאבק כזב. עלילות לאלימות, הסתה כסף,
 עדיפות היתד, היריב בידי בלתי־שודה. היה

בנשק. עצומה
 היה הזה, העולם את לידינו כשקיבלנו

 ברימון ל״י. אלפיים של חוזר הון בידינו
 200 פי — ל״י אלף 400מ־ למעלה הושקעו

 ראש־הממשלה' עמד רימון מאחורי יותר.
 רוב של הפעיל והסיוע ובעצמו, בכבודו

 שום עמד לא מאחורינו השלטון. ראשי
ל אדיר מנגנון עמד רימון לרשות ארגון.
 מנגנון־ חלקי כל — אינפורמציה איסוף

ש העצומות התיקיות והמשטרה, החושך
 של והמודיעים הסוכנים אלפי על־ידי נאספו

 מודיעים רק עומדים "לרשותנו אלה. מוסדות
 פרנסתם ואת עצמם את המסכנים מתנדבים

למלחמת־הצדק. לעזור כדי
 בסופו רימון הגיע לא זאת כל למרות

 העולם של הרגילה מתפוצתו לעשירית אף
 של הניהיליסטים יבינו לא זאת מדוע? הזה■

 אותנו לנצח שאפשר שסברו מנגנון־החושך,
 והעתקת הטכניות שיטותינו לימוד על־ידי

 של גיבוב אינו הזה העולם כי מדורינו.
 רוח מגלם הוא טכניות. ושיטות מדורים

רב מסביבו המקבצת הרוח זוהי מסויימת.
 ודווקא למאמץ• שותפים שהם קוראים, בות
 יוזמי רצו הקורא, של זו נאמנות זו, רוח

לחסל. רימון
★ ★ ★

 בעתון רימון השם הוזכר לא היום עד
 עתון־ עם התוכחנו לא אחת. פעם אפילו זה

 הנוראות. הפרובוקציות על הגבנו לא הרפש,
 העלילות מול לעמוד מאד קשה היה לפעמים

כמה בפירסום היה די כאשר הזדוניות,
 נכנענו לא להפריכן. כדי פשוטות עובדות
של הישר השכל על סמכנו זה. לפיתוי

 החלאה את מתוכו שיקיא חפצנו הציבור.
אף על־ידינו מושפע שיהיה מבלי הזאת,
הנימה. במלוא
 לא הרפש עתון שקרה• מה בדיוק וזה
 אחד לרגע לא אף הזה העולם את סיכן

 מבחינה לא — העלוב קיומו חודשי 21ב־
הצי אמון מוסרית. מבחינה ולא כלכלית,

 לרגע. אף נתערער לא הזה בהעולם בור
 המפלגות. מנגנוני כל כי להוכיח, בא הוא

וכ כאין הנם השמנים, ותקציביהן העצומים
במ דעת־הקהל. של כוח־ד,הגינות מול אפס
 העליון, הכוח זהו בחירות, בה שיש דינה
ב לו, להיכנע נאלצות המפלגות כל אשר
החודש. לקח זהו חשבון. של סופו

 לך להגיד לי הרשה הנצחון, יום היום,
רבים: ימים מזה לך להגיד שרציתי מילה

תודה!

הולך המפקח
 ברורה כה להכרה זכיתם כי להאסיז קשה
מה סהר של סילוקו טענוחיכם. בצדקת
 כאלף מוכיח )1075 הזה (העולם משטרה

 מאבקכם וצודק נכח היה מה עד עדים
 עד ישראל, משטרת של המושחתת בצמרת
 עתה משתמשים המושבעים יריביכם שאפילו
 לצורר אתם שהשתטשתם הנימוקים באותם
הכללי. המפקח של סילוקו

ירושלים בכיוף, יהודה
 למסיבת קוראיכם את מזמינים אתם מתי

 בשבוע נצחונות הרבה בד כל קוקטייל?
התרבות. בהיכל נשף מצדיקים אהד,

תל־אביב גולן, מ.
 לישראל נם יש סוף פוף עף, שסהר טוב

. פפוטניק . .
תל־אביב חפץ, מולא

סהר של המביש סילוקו כי ספק איז
 מפא״י, שעושה הצעדים אחר הוא מהמשטרה

הרביעית לכנסת הבוחרים את לשכנע כדי
 ולתקן בכשלונות להודות מסוגלת היא כי

 הנפסד, המנהג השתרש מרוע אולם משגים.
 בצורה מסוים בתפקיד הנכשל אדם כל כי

 רק אחרת? טובה משרה מיד מקבל נסה
 פגז כי בעתונות פורסם האחרונים בימים
 מושלה בהיותו שנכשל גאון, חיים אלוף

 הביתז לניהול ונשלח עזה של הצבאי
צרי מדוע שם. נם נכשל בבריסל, הישראלי

 שגריר האם לשגריר? סהר את למנות כים
מדינתנו? של פימן־היכר הוא שקרז

פתחיתקוה שינביץ׳, גדעון
במקלחת שוויצר
 שהיה המיוחד, מגליונכם מאד נהניתי

 הזה (העולם ישראל תקומת לשנת מוקדש
היס עובדות גבורה, הכל: בו היה ).1073

 חפר לנופלים. כבוד ומתן פילפל טוריות,
של הבריא ההומור אחד: דבר רק היה

 מם-מם אותו למשל, כמו, הימים. אותם
 עם למקלחת אפילו נכנס שהיה שוויצר

תן... על אקדח המו
 ניו־יורק שוורץ, יחיעם

למשל? הזאת, התמונה כמו

)1948( במקלחת ואקדוח המם־מם
חערבים שונא

 של במאמרו הגילויים לנוכח נדהמתי
 הערבי למיעוט בינ׳י של יחסו על העורך,

 אדם מעז איד ).1075 הזה (העולם במדינה
 המדינה, קום מאז ערבי בכפר ביקר שלא

 הערבית, ולשפה הערבית לתרבות והמתנכר
 בכנות יאמינו ערב מדינות כי לדרוש

 ייש־ יין שלום של דו־קיום על בהכרזותיו
לערבים? ראל

נצרת סעיד, ע.
לו אי  המיעוט כלפי מתנהגים היו ...

מת בו־גוריון שדויד כשם בגולה היהודי
 היו בישראל, הערבי המיעוט כלפי נהג

אנטי צעקה: קולות מרימים העולם יהודי
 כזאת פנים שמדיניות ספק אי! שמיות.

מק״י. לזרועות הערבים את הדוחפת היא
תל־אביב מר, שושנה

בנצרת דם
 מאופקת, אוביקטיביות על לשמור ניסיתם
 בנצרת במאי האחד מהומות על בכתבתכם

 לא הפעם דווקא אולם ),1075 הזה (העולם
 מק״י של מתנגדיה נם הנכון. הקו זה היה

 כתוצאה נבעו המהומות כי כבר, הסכימו
 שום לי איז השלטונות. של מפרובוקציה

 ביד להשתמש שנאלצו השוטרים נגד דבר
 את מילאו רק הם המפגינים, נגד חזקה

ש בתמונה להתבונן די אולם תפקידיהם;
 מרשה משטרה קצין כיצד בעתונכם, פורסמה

 לדעת כדי כנסת, חבר בגסות לדחוף לעצמו
מק״י. אנשי לצד הצדק היה שהפעם

חיפה חביב, מנחם
 המצד התמונות השמש. תחת הדש אי;
 בנצרת, ההפגנה על בעתונכם שפורסמו יינות

וב באבנים נלחמים שוטרים נראים בה
 גם מאוד מציאותית ודאי היתה מגינים,

 לפני נצרת לתושבי אותה מראים היו אילו
שנה. אלפיים

תל־אביב צור, נ.
 את ישראל ממשלת קיבלה סוף סוף
ל קץ לשים יהיה אפשר בכוח רק השכל.
 ועבדיו נאצר של סוכניו הקומוניסטית. סכנה

שירים להשמיע המעיזים כרושצ׳וב, של

 כולו׳ הישוב נגד ולהסית לאומניים מצריים
 הניע האלה. מאשר אחרת תרופה להם איו

 הכנסת חברי של חסינותם את לבטל הזמן
להת להביא עשויים הם אחרת מק״י, של

 שיסכנו הארץ, בתור דמים מהומות פשטות
קיומה. את

חיפה סיאני, נ.

לגבול מעבר שותפות
 על שוב העומר הצופים, חד לעניז בקשר

 ערד בעל רעיון להעלות ברצוני הפרק,
ה בניני חעטולתי־מדיני. ערד ונם מעשי

 ריקים עומדים הצופים בהר אוניברסיטה
 לה שאין כאבן שנים, כעשר זה ושוממים

 מדינות את לשכנע היא הצעתי .הופכי!
 תיפתה הצופים הר על כי שיסכימו ערב,

 פקולטה התיכון. המזרח למדעי פקולטה
 פתוחה תהיה ישראלית, בהנהלה שתהיה זו,

ויש ערב, ארצות מכל ולערבים ליהודים
 עשויה לדעתי ערביים. מרצים נם בה תתפו

 לשלום גרעין להיות זה רעיוז הגשמת
התיכון. במזרח

ירושלים כהן, דוד
 באהד שהיה מקרה על. לספר ברצוני

 הירדני. המשולש גבול בקירבת הקיבוצים,
 המקלטים מכל עת העצמאות, יום בצהרי

 בין צעד בירושלים, המצעד תיאור בקע
ה מחברי אחר ערבי. צעיר המשק מבני
 כי והבחין אליו ניגש אותו, ואה משק

 שני בעלות היו נעליו זר. היא הצעיר
 לבש הוא איוורור, בנקבי מנוקבות גוונים,
 כחולה נוספת הולצה ועליה לבנה חולצה

 זה שהיה התברר הפחד. נשקף ומעיניו
 הוא מקלקיליה. שש־עשרה בן ערבי צעיר
 הה־ ועל ביררז, ואכזבות לבטים עי סיפר
הת שעל לישראל הנבול את לעבור לטתו

 ״החלטתי רבות. שמע וקידטתה פתחותה
סי שלכם," העצמאות ביום אליכם להצטרף

 הורה המשק חבר של מצפונו אולם פר.
ב בו נהנה לא וזו למשטרה, לקרוא לו

 הובל והוא נקשרו עיניו סיסי. של כסיות
לחקירה.

תל־אביב ברנע, י.
הדפ! הי

מש סתם עתונכם כי טענתי מתמיד אם
 זאת מה וכמה. כמה אחת על עתה מיץ,

 יום במצעד צעדו ח״ז שטירוניות אומרת
 העוזי את לשאת לה! היה וקשה העצמאות

 בידכם היא טעות )?1011 הזה (העולם
 הופ!) (הי מ״כיות קורם חניכות אלה היו
 מחזיקים שאתם כשם עוזי לשאת יודעות והן

 באמצע הקורם לסיום בואו אנב, בעט.
 שב, משהו אתכם ילמדו עוד זה, חודש

 אחרי בצו־תנועה להצטייד תשבתו אל רק
 לכם ישלחו אם יודעת לא אני כזה. עלבון

 במקום לכתוב עלולים עוד אתם הזמנה,
טירוניות. קורם סיום — מ״כיות קורס סיום

צה״ל ירונה,
 המפקדת סליחת את מבקש הזה העולם בתב

ה בנין סביב קלה ריצה מונשז: ירונה■
מלא. וחגור עוזי עם מערכת,

הארץ איש
 נדפסה )1071 הזוב והעולם בשבועונכם

 בעני! מרחובות" זריז ״עתונאי בשם רשימה
ב הארץ בכתב שימש אשר שושן, עמום

 בשאר האמת מה לנו ברור לא רחובות.
 הנוגעים הדברים כל אבל הרשימה, חלקי

 הארץ מערכת אמת. בהם אין הארץ למערכת
 לידיעה הכחשה לפרסם כתבה מאת דרשה לא

 אחד, דבר רק עשתה המערכת מסר. שהוא
הנונע המוסד כאשר עתוז: בכל הנהוג
 המערכת ביקשה העובדות, על חלק בדבר

 -י להוסיף יש שלה. הכתב מאת הסברים
 לא וכד דעתה את הניחו אלה הסברים
 הכחישו שלה, הכתב ולא בשמה המערכת

 הידיעה על בנוסף מסר. שהוא הרשימה את
 על הארץ פירסם ברחובות הארץ כתב של

 למערכה, אחר מכתב עוד רק זו פרשה
 ואף בדבר, הנוגע המוסד על־ידי שנשלח
 את אישר והוא הכחשה היה יא זה מכתב

שושן. עמום שמסר היסודיות העובדות
תל־אביב פינקלשטיין, י.

 במכתבו. מדייק אינו הארץ מערכת מזכיר
לכתב בפירוש בזמנו סיפר שושן עמוס

ממנו דרשה הארץ מערכת כי הזה העולם
 שגילתה לידיעה מפורשת, הכחשה בתקיפות

ברחו עממית חולים בקופת גדולה מעילה
 הארץ מערכת פירסמה שסירב, לאחר בות■

 עליו המועל, ממקורבי אחד טל טיהור מכתב
שושן. כתב
 הנקודת על עונה אינו עדיין זה כל

 מסר כאשר והיא: כתבה, באותה' העיקרית
 לעובדת לגמרי הארץ התכחש מותו, על
 למעלה של בתקופה כתבו היה שושן כי

 בכתבה שבוע, לפני רק שנים. משלוש
 היה הוא כי האיץ ציין שושן, של לזכרו
כתבו.

לצאת החופש
 שיר חוה הנכרת של מכתכיהם את קראתי

 ,111109 הזה (העולם גולדשטיין ט. והקורא
 והנה אנוכי״. אסיה ״בז לשירי בתגובה

 אכיה והנה הימים באחרית ויהי תשובתי:
 אותה וישבח וצוהלת. חופשיה המשועבדת

וי כמוה, צוהל בשיר מבניה צעיר ■משורר
 גברת ותקראנו הזה. העולם אוחו פרסם

ו טוב כי לשיר ותאמר באסיה המתגאה
בתה. שיר בחוה אסיה תתגאה

 גולדשטיין בשם איש השיר אח ויקרא
ל ״שילד למשורר ויציע בשיר. אפו ויחר

 מאסיה הלוא המשורר: אותו וישאל אסיה״.
עז לא לעולם גולדשטין: ויאמר אדוני?  וי

 מאביה חלק היא ישראל ארץ המשורר: לו
 אתה אין אם ואנכי. אתה חיים זה ובחלק

אנוכי. אסיה בז כי ממנה. וצא קום מאסיה,
פחם אל אום — מוסמוס חוסיין, ראשד
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