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מכתבים

 שלוש לפני הזה העולם החליט מאז
 מופת״ ״איש התואר את להעניק שנים

 ״מעל ויפים נועזים מעשים שעשו לאנשים
 החובר׳"׳ לקריאת ומעבר התפקיד לצון
 ונשים גברים תריסר מחצי למעלה .זכו

סי תוך מטוס שהציל איש — זה לתואר
 חייה כל את שהקדישה אשד, חייו, כון

 שסיכן ערבי דייג אומללים, עיוורים לעזרת
בטוח. ממוות טובעים להציל כדי חייו את

 העולם מעניק הראשונה, הפעם זו השבוע,
 מותם אחרי אנשים לשני התואר את הזה
 שוטר השני נוצרי, קנדי קצין מהם אחד —

 יחזיר לא התואר ).5־7 עמודים וראה עברי
 למשפחת ולא הבעל, את פלינט לאודרי

 לשכנע יעזור הוא אולם הבן. את אלעושרי
באדי יעבור לא הישראלי הציבור כי אותם
 המגלמים מעשים על היום, לסדר שות
 האנושית. האצילות פיסגת את

★ ★ ★
 לי שהיתר, האירופיים, המדינאים בין
 של חבר היה באירופה, עמם לשוחח הזכות

 מאד שהתרשם האירופיות, הממשלות אחת
 ארוכות. שוחחנו עליו השמי, הרעיון מן

 גרמני עתונאי אצלי הופיע חודש לפני
 זה. ממדינאי המלצה עמו שהביא נוצרי,

ה על לו הרציתי פניו, את לקבל שמחתי
 המדינה בפני העומדות העקרוניות בעיות

 התיאטרון במועדון ערב לבלות ולקחתיו
 של האנטי־דתית התוכנית מן נדהם <שם

 כמותה להציג מעיז היה לא שאיש הרביעיה,
באירופה.)
 למשרד־החוץ, האיש הוזמן היום למחרת

 של הרשמיים הדוברים על־ידי שם והוזהר
 כי לו הוסבר עמי. יתרועע לבל המדינה

 פור־ ערבים, של סוכן קיצוני, שמאלי אני
אפלה. ודמות נוגראף

לה לו היה קשה מאד. הופתע העתונאי
ו שקול אירופי מדינאי אותו כי אמין

 יותר עוד שכזה. לאיש אותו ישלח שמרני
 דוברים רשאים כיצד להבין לו היה קשה

 עתו־ באוזני להשמיץ ממשלה של רשמיים
 החליט הוא מאזרחיה. אחד את זר נאי

 בכירים כה פקידים מגוייסים מדוע לבדוק
נגדנו. למלחמה

 נכנס'לשיחות כעתוגאי: זאת עשה הוא
 של פרופסור שאל ברחוב, אנשים עם

 נוצרי כמורה ואיש העברית האוניברסיטה
ה בפעם לו נודעו כך כדי תוך גבוה.

הפ על תבור, פרשת על פרטים ראשונה
 ועלי. כהן שלום על וההתנפלות צצות
 ובחיים ברחוב האנשים רוב כי גם לו נודע

 הזה העזלם עורכי אל מתיחסים המדיניים
וסוכ פורנוגראפים ישראל, עוכרי כאל לא
 המעיזים אנשים כאל דודקא אלא זרים, נים

 נעימה כשאינה גם האמת, את ולהגיד לקום
לשלטון.

ה המאמר היא זו חקירה של התוצאה
 שחלקים שפיגל, זר החשוב בשבועון גדול
כש שעבר. בשבוע זה במדור צוטטו ממנו
ב תדהמה השתררה לארץ, הגליון הגיע
 לשם כשנזדמן משרד־החוץ. של אגף אותו

 השמצות. של שני מטר עליו ד,ומטר הכתב,
 בפעם לו, אמרו כי שכחו. הפקידים אולם

 וסוכן־ערבים. קומוניסט שאני הראשונה׳
 שתמך איש־אצ״ל ״נבל״, שאני אמרו הפעם

 ברוב המעז דיר־יאסין, זוועת במחוללי
 מפא״י, ראשי של שמם את להכתים חוצפתו
הטהור. הנשק את תמיד שנשאו

ל שוכנע הארץ, את העתונאי כשעזב

 השלטון בעיני נחשב הזה העולם כי חלוטין'
 אנחנו וכי ביותר, הגדול הרעיוני ליריבו

 תודה חייב אני כך על במדינה. עולה כוח
מצ אינם אם משרד־החוץ. לדוברי אישית
 להחזיק אין ותבונה, הגינות בעודף טיינים

 פסוק אותו את לי מזכירים הם נגדם. זאת
 תמיד הרוצה ״הכוח על1 המדבר בפאוסט

 הטוב.״ את תמיד והיוצר הרע, את
 בינינו נסכים שמא השם, למען אולם׳

 המלוכלכת הכביסה את להוציא שלא כולנו
העולמי? לרחוב שלנו

 הישראלי משרך־החוץ פקידי הכל, אחרי
למט הציבור, מידי משכורתם את מקבלים

 אזרחים, להשמיץ מאשר לגמרי אחרת רה
 את לרומם ואפילו במדינה, ומפלגות חוגים

וראשיה. השלטון מפלגת
 המקובל, תפקידם ממסגרת יחרגו לא אם
 עתונאי־ על יותר הרבה טוב רושם יעשו

החוץ.
★ ★ ★

 (״היום״) הויטה החשוב האוסטרי השבועון
 של עתידה על מאמר שעבר בשבוע פירסם

 הבא: הקטע את שכלל היהדות,
 גדול הזה, העולם של הפסח חג ״בגליון

 גילוי־הלב בכל נשאלה בישראל, השבועונים
 אבנרי, אורי יהודים?״ זה ״מה השאלה:

 ה״כנע־ לחוג שייך היה השבועון, עורך
 לעברים עצמם את המשייכים הצברים נים״׳

 אולם קיים, אינו שוב זד, חוג הקדומים.
 בדור לנחלת־הכלל כמעט הפכו רעיונותיו

 ללא זד, במאמר אמר אבנרי אורי הצעיר.
 אומה, ולא גזע לא אינם היהודים היסוס:

 לאום, הם הישראלים ואילו דתית, עדה אלא
ישראל.״ במדינת הדוגל

והנימשל המושל
 ס.או.ס. הנדו: מאמר את בעני! קראתי

 איני אהד ידבר אולם )10דר הזה והעולם
 על לדעתו ביחס זה העורר. עם מסבים
 את ששברה במפלנה הנדירה הוא ספ״ם.
 של ארוכות בשנים הערבים של רוחם

 יש אם לחלוטין. שונה האמת צביעות.
 וו הרי ולמצבם לערבים הדואגת מפלגה
 הערבי הנוער את שאירגנה היא מפ״ם.

קיד מהי אותו ולימדה בקיבוצים לעבודה
 הממשל נגד ומתמיד מאז הלוחמת היא מה,

 הערבי. הפועל של תנאיו ולהטבת הצבאי
הצביעות? איפה ומכאן,

וזל־אביב אהרוני, ג.

ל יעיל ניתוה זה מאמר היה לדעתי
 המרינה. מנהיני את הטרידה אשר בעיה

ה הנו הצבאי שהממשל כמוכם, סבורני
 מצטרפים הערבי המיעוט ׳סבני לכד גורם

 עם שוחחתי ט״בה בכפר בביקורי למק״י.
 בפני גילו אשר צעירים, משכילים כמה
 הממשל מהגבלות וזעמם התמרמרותם את

 להיות אותם דוחה מה גילו הם הצבאי.
ה האבטלה, הצבאי, הממשל קומוניסטים:

 שנלקחה אדמתם הממשלה, במשרדי הפליה
 נוש־ על מצדכם לכתבות מצפים אנו מהם.
לוד חפי, חלדאלה. אים

בגין, מנחם הכריז צריפין פש׳פט כימי
חטו אלא עצורים אינם וחבריו חרותי כי

 מהם מי לכל מקלט יוזז הוא וכי פים
צבאי, שלבית־די: מאחר מכלאו, שיברח
 החוק זהו אזרחים. לשפוט אסור לדעתו,
ער נשפטו עתה הדמוקרטיה. של העליון

 בפני אזרחים, הם אה אל-פחם, אום ביי
 הוא האם שותק. בגין ומר צבאי, ביודדין

 לבל מקלט שיתן הפעם נם להכריז מובן
מכלאו? שימלט אלה מעצורים אחד

תל־אביב מינצר, ש.
 בה השתתפו סודית. היתה הפגישה

שבו מערכת וחבר הממשלה של בביר פקיד
ם: פתח הפקיד מסוים. עון ״אנו. בדיוני

 את לבטל מזימה יש לעזרתכם. זקוקים
 הבאות, הבחירות לפני השחיתות תופעת

 בעצמר אתה למפא״י. בוחרים לרכוש בדי
 מאוד חשובים כלכליים אינטרסים {י יודע

 אנשים מאות השחיתות. בקיום קשורים
 סבו־ שלימים מנגנונים לה. הורות התעשרו

עליה." ססים
 יוכל במה שאל המסוים השבועון איש
״עלי הפקיד, הסביר מאד,״ ״פשוט לעזור.

 לתאר עליכם לתופעה. טלא כיסוי לתת כם
 ואפילו שחיתות תופעות סנסציוני באופן

 גוה שאינכם מאחר הרקע. את להסביר
 הקיים. המצב את תשנו שלא הרי פוליטי,

 על חיפוי אלה כתבות ישמשו זאת לעומת
הקיים.״ המדיני הקו ועל הקיים, השלטון

 המפויס. השבועון איש אמר ״בסדר,"
 מקביל. שרות רוצים אנו זאת תמורת ״אולם
 שבועוננו, מערכת את אישית להשמיץ עליכם
להש ראשים, כמה לפצח משפטים, להגיש

 עוב־ של חטיפות ולארגן פצצות עלינו ליך
 איש והלכו ידיים לחצו השניים דינו.״
ההסכם. את לבצע לדרכו
 מכתבי. של ההומוריסטי החלק כאן עד

 המקורי הטופס בי בהמשכתו, קושי אין
 מהו לעצמי מתאר אני אבל לפני. מונח

 זו. ברוח ברצינות החושב לאדם יחסכם
 זה. אנשים לסוג שייר איני לכשעצמי אני

 הפוליטי לבסיס כלל מסכים שאינני למרות
 וכיהודי כאדם הרי עולמכם, ולהשקפת שלכם

האז חלב באומץ רבות פעמים מתגאה אני
שלכם. רחי

 מחאתי את להביע ברצוני בד משום דוקא
 לשלול היא זכותכם ס.או.ם. המאמר נגד
 שאתם בנקודה־ אולם מק״י. של דעותיה את

 הממשל את לבטל בצורר עטה, מסכימים
ה למיעוט אזרחי שוויון ולהעניק הצבאי
השני לצד להעבירה נסיונכם הופך ערבי,
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 רהגיש ובהזהזב בדפים־, אש הדה דשגף רשטח־ הכהה
 ההפק־יר רבו הגור דייהה, אה החריבו דאשהה נהרה
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 ל־ רצונכם באמת אם למנוחה המתרם. של
 הדיכוי ביטול למען דרככם, לפי האבק,

 ליכוד למען לעשות 'עליכם במדינת, הלאומי
לכר. השואפים הכוחות כל

יד־חנה קומאי, אליהו

דמז־רים שיעדר
לש הכנות על התבשרנו אלה בימים

עו לא לרעתי התיכוניים. המורים ביתת  יני
ב ימשיכו אם נאותים להישנים המורים

 את לציין עלי וראשונה בראש זו. צורה
 הסורים. בקרב השורר הסולידריות חוסר

 השביתה ביום שבתו בארץ רבים מורים
 לצאת כדי הרביעי, השיעור תום עם רק

 מדוע טביז איני זאת עם ביתד חובה. ירי
 על זכויותיהם את לרכוש המורים חושבים

 שטוב חושבני המושבתים. התלמידים השבוז
 להישגים להניע ינסו אם המורים, יעשו

ת בדרכים סוציאל״ם יותר. חינוכיו
באר־שבע ציון, ש.

ש חינוכית, בתופעה נתקלתי לאחרונה
 עליה. לבכות או לצחוק אם יודע אינני
 הלימודים חופשת בקרוב מתחילה כידוע

 תלמידי רוב טבלים זו בתקופה הארוכה.
ב בקיטנות, הפנוי מזמנם חלק בתי-הספר

 בשנה והנה הנמוכות. הכיתות תלמידי חוד
 ה- על ברחובות מודעות תופיעו האחרונה

 מיני כל ובהז תקיץ, שתיפתחנה קיטנות
 הקי- טנהלי מנסים בעזרתם אשר להטוטים

 של שטות מפרסמים לקוחות. למשוך טנות
 ילמדו שכביכול מפורסמים, כדורנל שחקני

 להביא מבטיחים אה אחת במודעה כדורגל.
 חיקוי שילמד החיות, מחקה אריק את

 עוד ימשר, זה ענינים מצב אם חיות.
 ברנשטיין שליאונרר בקרוב לקרוא נוכל

 תזמורת על ניצוח ללמר לקיטנות יבוא
 שיעורים יתז אופנהימר רוברט 'והמדען
ה תורת על תלפרין רפאל של בקימנה

4 אטום.
 שוחקים מדוע זזפקרות. לכל נבול יש

 בראשם. החינוך ומשרד החינוך, מוסדות
אלו? מעיז תופעות על

תל-אביב ג־ינברג, יהושע
הכסף? מנין

 הערבית בשפה היוצא אל־יום, העהוז
 האשמות הטיח בת כתבה .פירסם בישראל,

מ פוטרתי שאני שם נאמר ננדי. שונות
 יני בנצרת, האמריקאי בבית־הספר עבודתי

התלמי בראשי הרסניים רעיונות הינסת לל
 ה־ האשמות את להכחיש צורר אין דים•
 הופעת שרוקא לציין, שכדאי מה הזה. עתוז
 האווירה את המעבירה היא אלייום כמו עתון

 מכבידה שהיא רק לא הארץ. ערביי בקרב
 הכיס. על מכבידה גם אלא הערבי, נפש על

 אינו כמוהו מועטת תפוצת בעל עתו!
 השאלה איפוא, נשאלת, עצמו. את לקיים יכול
עצמו? את לקיים יכול הוא מאין

נצרת חלאק, זיהה

מסתננים במקום
 בזמן אולם בכד, אשמים אינכם אולי
 מקרי־הרצה על הסיפורים התרבו האחרון

 בעקומת ניכרת עליה שחלה נכו! בעתונכם.
 מתבטאת והיא כולה, במדינה מקרי־הרצח

 מקדישים שאתם מכיון אולם בולה, בעתונות
 עובדה מתבלטת כאלה, למאורעות רב מקום

 אדם חיי במיוחד. עתונכם נבי מעל זו
 מאוד. זולים רבים בעיני הפבו במדינה

ה הרוצחים, את מרתיע אינו עונים שום
 בשנים שעשו מה לבקרים. חדשים צצים

 עושים ערב נ<דצווז המסתננים הקודמות
 בתאונות- הז עצמם, המדינה אזרחי כיום

 הניעה שטויות, בגלל במע׳םי־רצח והן דרכים
 בפרשיה יסודית לחקירה ■םתירתמו השעה

 במלחמה ותחלו מקורותיה את תחשיפו זו,
זזיפת בילצקי, דן נגדה•

השאי וכל לראי אני,
 בעתונכם הופיעה שלא רב זמן מזה

(העורב וראי" ריקה ״אני מהסונ רשימה
בכת שתרבו בדאי לידיעתכם, ).10ד8 הוה

 נותן גם זה פופולריים. אישיים על בור, ,.
העתוז. של הכללית לצורה לגמרי אחר גווז

תל־אביב מנחם, הנד,
שהיא מתברר, זראי ריקד, של מסיפורה

 די וצורה ערב קול בעלת זמרת רק לא
הו בחוש גם ניחונה ׳םהיא אלא משכנעת,

 שמר את שתהליך רק כדאי מפולפל. מור
יותר. עברי ל״םם הפרטי

 תל־אביב כהן, בנימיו
למשל. זראי׳ לפפריקה

זמנים היו
 של בטקלתת האקדח עם הם.מ. תמונת

 עצומה. היא )10ד6 הזה (העולם 1948 שנת
 נורא הייתי מלפנים? נראה הוא איד אבל

 בתנאי' כלומר, פניו, את לראות סעוניינת
 אין אבל איתכם, הסליחה קודם. שיתלבש

 יהרוג בעלי שימי, את לכתוב באפשרותי
תל־ברוך פ״ ק. אותי•

המ.מ, אולם פ. ס! הקוראה עם נם הסליחה
את להראות יכול אינו האקדח טס הערום

אותו. תהרוג אשתו פניו,

הגברית הנאוה חידוש
 ועכשיו ׳56 צבריית קודם מה? מתקדמים

 פנים, כל על הסבם. יחי ',58 המים מלכת
 הזיו! לתוך גם ביבבת פעם שתבואו כדאי

 שאתם מה תמצאו כאן אולי המערבי, בגליל
מחפשים.

סער קיבוץ פרס, בן־ציון

אני כאלה? חתיכות מגרילים אתם איפה
 על שבוע כל וכמעט בארץ שנים שש כבר

 חתיכות לראות בעיני עלה ולא הים, שפת
 שמניע סבור אני ים. בבגדי לשמז ראויות

גאות ״טחרשי כבוד: ׳מואר או פרם לכם
בנערותיהם.״ ישראל גברי

תל־אביב קליף, ם.
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