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מכתבים
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 מסו־ במידה הוא, שלנו המכתבים מדור
מכ לקצר נאלצים אנו מיטת־סדום. יימת,
 את נמרץ בקיצור להבליט רבים, תבים
מת לעתים אך הכותב. של הרעיון עיקר
 ופשוט אנושי, מיסמך המהמה מכתב קבל
 של מכתבו הוא מאלה אחד לקצרו. חבל

 הלומד שיחור, נינון הישראלי הסטודנט
במלואו. כמעט להלן אותו אביא בוינה.

העו כתבת של כתבתה על מגיב שיחור
 הישראלית״ ״הבושה על סטן אביבה הזה לם

 צעירים תיארה בה ),1083 הזה (העולם
ה בין למולדתם. שהתכחשו בוינה ישראלים,

יש סטודנט טען בה פגישה, תיארה שאר
 צדקו שאכן גרמני עתונאי באוזני ראלי

היהודים. את בהשמידם הנאצים
שיחור: גינון כותב

 נמצאים הגדולה, הולסים׳ ,עיר זו ״בוינה,
 כאלה, ״שליחים״ משניים־שלושה יותר קצת

טיפו אלא ובלל, כלל שליחים אינם שאגב
ה היא נפשם משאת אשר פשוטים, סים

 המעדיפה למדינה משתייכים הם רפואה.
 באוניברסיטה מספסליה מחצית כמעט לתת

אירופה. מארצות באו עתה זה אשר לעולים
 אשר מבניה, רבים המדינה מאלצת כך

 אחר מקום ולחפש לנדוד למענה, נלחמו
 וכלל כלל שליחים, אלה אין לא, ללמודיהם.

כלל. זוהרים אינם בוינה כאן וחייהם לא,
 בדמיונו ומעלה בארץ מישהו לו יושב אם

 ד,פנ־ והבילויים המפוארות האפשרויות את
 ודרך בחו״ל, לסטודנטים הניתנים טסטיים

 של לחבורה הופכת בלבד, אגב דרך אגב,
אפ עוד כזה לאחד השנים. במרוצת רופאים

 לטעויות תמיד שסולחים כפי לסלוח, שר
 אולם בלבד. ידיעה מחוסר הנובעות הדמיון,
ה את והיודעת כאן, שהיתר, סטן, לאביבה

לסלוח. קצת קשה כבר לאמיתה, אמת
 אי־אפשר שבלב. דברים להוכיח קשה קצת
למיני תצלומים או מיסמכים לראיה להביא

 אספר אם משהו אוסיף אולי אולם הם.
 משונה, מונח מין קיים בוינה חיינו. על

 הדעות אותן ופירושו ייצוג״, ״דעות הנקרא
 שוא־ זר שמישהו אימת כל מביעים שאנו

שלמע מכך נובע השם ישראל. אודות לנו
 עם לגמרי שלם אינו לבם מאתנו רבים שה

מספ אין כידוע אולם מדינתנו. של מעשיה
 אנו מבליטים וכך החדר, מן סודות רים

 ומסווים אצלנו, הקיים והטוב היפה את תמיד
 מה לשם לדעתנו. וקיים, במידה הרע, את
 אנו מתכחשים אם שכאלה ״דעות־ייצוג״ לנו

 מדוע סטן? אביבה שטוענת כפי למולדתנו,
 דגלון מאתנו רבים של בגדיהם בדש תקוע

 ולאיזה מדינתנו? של קטן סמלון או קטן
 המסיירים סטודנטים, אותם נושאים צורך

ה חופשות בזמן שכנות בארצות בטרמפים
 תרמיל־ על המדינה דגל את שלהם, סמסטר

 להתכחש כדי דרוש זה כל האם שלהם? הגב
לכך! מפריעים אלה שאמצעים דומני למדינה?
 דברים סיפרה לא שאביבה נכון נכון,
 להוסיף, שכחה פרטים מספר רק בדויים.

 לגמרי שונה הארה הנותנים פרטים מספר
 שאותו להזכיר שכחה ראשית, התמונה. של

 עמום, בפיה המכונה מבהיק, צברי טיפוס
 ולא הישראלים, בקרב ידועה די דמות הוא

שהזכירה. הסיבות מאותן בערך לטובה,
 אכן בוירבורג כשרה מסעדה אותה שנית,

 להתקיים, כנראה תמשיך אף ולצערי קיימת
 ״טיפוסים אותם הם מי אתם היודעים אולם

 ורק אלה, בסביבתה? המסתובבים ציוריים״
האנטישמיות. את לעולם המביאים הם אלה

 כשרה למסעדה הזדמנתי כחודשיים לפני
וותיק חבר עם יחד אלא במקרה, ולא וו,

 האולם עיני. את לפקוח במקצת לי שעזר
ו פאות בעלי כשרים, יהודים מאותם המה
 לזמן מזמן ולשם. לכאן התרוצצו אשר זקן,

 מהטלפון: האולם, בפינת קריאה נשמעה
מינכן!״ מוישה, ״רב ציריך!״ יענקל, ״רב

 תאכילם לא חזיר אשר כשרים, יהודים
 לקנות אתה רוצה אולי אולם בכח, אפילו
 סתם או דולרים, יוגוסלביים, דינרים אצלם

כמה. אמור רק וצרפתיים? שויצריים פרנקים
 שה־ הציוריים הטיפוסים אותם הם אלה
 אביבה לדברי מהם, התפעל הגרמני עתונאי

סלי את הביע שהצבר בעוד בכתבתה, סטן
 וינה, יהודי רוב של דמותם וזו מהם. דתו

 אשר יורדים, מהם עצום שאחוז יהודים
ארצנו. שם את וכלל כלל מפארים אינם

 לי, שמזדמן אימת כל בישראל מתפאר אני
 מה אולם ישראלי. היותי בעובדת כלומר,
 שאינני בכך מסתפק אני ליהדותי, שנוגע

 מאיש. אותה מסתיר ואינני בה מתבייש
 במוצאי להתפאר ממני לדרוש אפשר וכיצד

 כאן המסתובבות החיות כשהדוגמות היהודי,
מתנהגות? שהן כפי מתנהגות בוינה

 מהגויים רבים שאצל לשמוע אולי מפתיע
״אז יהודי בין עצום הבדל קיים באוסטריה

ה כאן רבים ישראלי. ובין העולם״ רח
מע אך ליהודים, עיורת ושנאה איבה נוטרים
 לו שיש האדם את הישראלי, את ריכים
 על כעלוקה תלוי ושאינו משלו, מדינה
אחרים.״ כתפי
 רבים ישראליים סטודנטים אם תמה אני

זו. להשקפה שותפים

השנה איש
 להציע ממהר אני השנה, ראש התקרב עם
 של השנה לאיש ביותר מתאים מועמד לכם

חכם. עמום התנ״ד חת! תשי״ז:
זהריה גור, ראובן

 הזה העולם עורכי ישמחו שנה, בכל כמו
מו של הצעות הקוראים משאר גם לקבל

לתואר. עמדים
שטה שד השטות

 על כתבתכם את כשקראתי ממים הזדעזעתי
 התפלאתי ).1088 הוה (העולם בשמה המרד

 אסירים מרד. לארגן יכולים אסירים איד
 על ובאו ישראל, במדינת ושדרו שרצחו
 מדבר אינני — מאסר שנות 20 וקבלו ענשם

ל אבל מוות, פסק-דיז להם שמניע זה על
 פעם כחוק! מאסרם תקופת את ימלאו פחות

 בארץ, האזרחיים מבתי-הסוהר באחד ביקרתי
 שפתחו אסירים מספר התקבצו השער וליד
 מעשי על בנאווה סיפר אחד כל בשיחה. עמי

 העז לא אפילו לידם שעמד והסוהר פשעו,
 יש שלהבא חושב אני לעבודתם. להחזירם

 התאגדותם שימנע דבר האסירים, את לבודד
והתמרדותם.

צה״ל אהרון, עזרא רב״ט
 תואר להעניק דם לכם יש אם נראה נו,
מר ויעקב כהן אליהו לאסירים מופת אנשי
 לצו מעל שטה מרד בזמז פעלו אשר חבי,

״תפקידם״.
ירושלים בן־מישאל, י.

 חקירה ועדת הקימו מה לשם מביו איני
 נציב את שטה. פרשת לחקירת פרלמנטרית

 השאר כל ואת וסננו, הסוהר בתי שירות,
 בפני להעמיד יש שטה, לפשע האחראים

 שעקב חקירה, ועדת בפני ולא בית־משפט
בדרגה. יועלו בטה הם מסקנותיה

רמת־גן שרהבני, יעקב
 בבית־סוהר, ישב עצמו חרמון ד״ר אם . ..
 בטחוני בעיות לפתור איר להבא ידע אולי
בית־סוהר. של יות

תל-אביב פכלר, דן־

 ובמיוחד הסוהרים, את מאשימים בעתונות
 באי־ביצוע הברן, מקלע ליד הסוהר את

 כי להאשימם. אין כי היא דעתי תפקידם.
 עליהם, המוטל את מבצעים והיו במקרה
 המתמרדים, האסירים על אש פתיחת כלומר

מע והיו ערבים, ברצח אותם מאשימים היו
 כפר־קסם. משפט דוגמת למשפט אותם מידים
ה של מחשבתם היתה שזאת בטוח אינני

 שלא אני בטוח אולם המרד, בשעת סוהרים
 תמיד בי המשונה. תפקידם על חשבו פעם

 האנשים את מאשימים בזיון איזה כשקורה
 להחליט עליהם ומטילים פקודות, המקבלים

התק אחד זהו לא. או נכונה הפקודה אם
כפר-קאםם. משפט שיצר המסוכנים דימים

ירושלים לבסקי, נתן
 הזכירו שטה אסירי מרד על התמונות

 איזה הנאצים. של הריכוז ממחנות תמונות
 של והחוקיים המוסמכים לשלטונות יש זכות

 אסיר אל כזאת באכזריות להתיחם מדינה
 זאת מראות שהתמונות כפי לברוח, המנסה

 מבטן רוצחים אינם אלה אסירים בבירור?
 והטרגדיה באזור השוררים התנאים ולידה.

 לב־ אותם הפכו במרחב האחים מלחמת של
 על מוחה הזה העולם ז אי מרוע אלה.

 לברוח, אסיר של זכותו זאת? התעללות
זאת. ממנו למנוע סוהר של וחובתו

הגליל מרום, ג׳יש איוב, פארם
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בחירת לנשוי

המין
\ודיגז2רי ונעזף וןתזבוייר גזינזיבת

 כערב. 8.30 כשעה ,1958 באוגוסט, 28 החמישי, כיום שיתקיים
המלון לכריכת ומסכיכ המלון כגן

★ ★ ★

 באגוצגוגג! גזנוכזד־גן ן\זר2 ער-ידי ת־יבוזר הגזרמז
 ין1י0 — \זנ־{יגז\ז רכרטיסיי הנוצורפיגד -בגזזרי\21פג

\!זר2\ז נזוזוך עזגזיבוזר ונודה נור-ירי יבוצגו הוזורהז

מועמדת, כל עם מפורט ראיון המועמדות, מיצעד כתוכנית:
תזמורת המלון, ככריכת מים שעשועי אמנותיות, הופעות

 משניות, כחירות וסגניותיה, המלכה כחירת ריקודים, נש!ז
המלכה. הכתרת

★ ★ ★
 ,14 דיזנגוף כיכר תל־אביב, יוקי, כרטיסים למכירת במשרד להשיג כרטיסים

 ובלתי־ חופשית צריבה יכלול הכרטיס מחיר מוגבל. הכרטיסים מספר .22445 מל.
חצות. אחדי 1 שעד, עד וחריפים, קרים קלים, משקאות של מוגבלת

ודעת חכמה
 המוני את שאחזה ההמונית ההתלהבות

 במקומה. אינה התנ״כי המבחז נוכח העם
 לבנטיני עם הוא ישראל שעם לחשוב אפשר

 מלומדים בו קמו לא שמעולם תרבות, חסר
ביש כובב ורה לפתע והנה גאונים, וחכמים

המגלה יהודי רגיל: בלתי דבר — ראל
 הכבוד כל מגיע חכם לעמום בתנ״ר. בקיאות

התלהבות ועד מכאז אולם ידענותו, עבור
המרחק. גדול עדייז נבערת,

זזל־אביב ביין, יהושע
נזה? זזכמים, כזלנו

תורפה נקודת מגלים אתם כאשר מדוע,
 ממהרים אתם במשטר שחיתות מעשה או

ערמה ובאשר ביקורת, של עמודים לפרסם
 בדוגמת וחיובי יפה משהו הקיים המשטר
 התנ״ד להפצת לעזור העשוי התנ״כי, המבחז

 מקום לו מקדישים אתם בישראל, וידיעתו
טמנו? עין להעלים ומנסים זעיר

ירושלים כהן, ר.
 זה בעניין גם צזדק. אינז כה! הקורא

לז. אשר את העשור לקיסר נתן

. .  יארגנו אם לכר, האחראים יעשו טוב .
 ובשירה בספרות בתלמוד, בתנ״ד, מבחנים
ה צורת לשמם. ראויים פרסים עם עברית,

 הנוער את להמריץ עשויה והמבחן חידון
 עם להיות יחזור ישראל ועם ללימודים,

הספר.
פתח־תקוה קהלני, צדוק

השמית החזית
 ברעיה הדנים מאמריכם את בעיוז קראתי

ה בדבר ניטוסיכם, המרחבית. ההשתלבות
 ההכרה על מבוססים זו, בהשתלבות הכרח

הלאו מנהיג הינו אל־נאצר שעבד הנכונה
 רחבים חוגיס מתמיכת ונהנה הערבית מנות

 היטלר שגם עמי התסכימו הערבי. בעולם
בז בארצותיהם פופולריים היו ומוסוליני

 ברכה תביא לא הערבית הלאומנות נם מנם?
 מוצע פתרוז שזם בה ואיז הערביים, להמוני
 זוהי ערב. במדינות והרעב הנחשלות לבעיות
 הערבי, של נקם רגשי על המבוססת תנועה

של ומכיוון והשפלתו. מנחיתותו הנובעים
 אי- הערבי, של בהשפלתו רב חלק ישראל
 הערבית הלאומנות עם להתפשר לה אפשר

. הנוכחית.
 ליברלית תנועה הערביים קמה,בקרב לו

 הפלחים מצב הטבת היו שלזעייניה אמיתית,
 להניע יכולים היינו הערבי, העם והמוני
 לא אוביקטיבי באופז אולם עמם. להסכם
 המאה בז הישראלי של השתלבות תיתכן

 הפיאודליות. בכבלי הנאבק הערבי עם 20ה־
 לו, לעזור יד, לו להושיט ביכולתנו יש
 לי נראה לפיכר הנקם. רגשי על יוותר אם

 מוטעות הנחות על המבוססת שהטפתכם
לתבוסתנות. לנרום עשויה

גבעתיים גוטליב, יצחק

מ שאתת נוטפת קבוצה יסור עם עתה,
 ביז שלום להשכין היא העקריות מטרותיה

 אם השאלה נשאלת המרחב, למדינות ישראל
 הארגונים כל יתאחדו בו הזמז הניע לא

 של מיסודו ״איחוד״, זה: בכיוון הפועלים
הער ״החזית השלישי", ״הכת מגנם, ד״ר

 חייבים שמא או השמית״? ו״הפעולה בית״
 של מטעמים לפחות להימשך, והפצול הפרוד

אישית? פרסטיג׳ה
תל־אביב ישי, חנן

ולמופת לאות
 תשומת את להעיר לנחוץ חושבים אנו
לידי ולבוא לתחקר הראויה לתופעה לבכם

 העניז ההגנה. אות הוא הנדון הצבור. עת
 נתינתו ואם כלשעצמו, ההננה באות רק אינו

 דבר לא, או צודקת ממשלתי גורם על־ידי
 רק מעונינים אנו צרכו. די כבר לנו שברור

 הזכאים לאלו חלוקתו אופן את להראות
 דרור בשם 18 בז נער בכתתנו נמצא לקבלו.
 לא העצמאות מלחמת בתקופת אשר לזרום,

ה שאלוני מילוי בזמז בארץ. עדייז היה  הוא נם נינש בדנניה ההגנה לאות בקשות
 כי כתב הוא להנאתו. אחד שאלון ומילא

הש עקב ההגנה אות את לקבל זכאי הוא
ב להתחשב בלי ירושלים, בקרבות תתפותו
 .8 בז היה הוא תקופה שבאותה עובדה
 בדגניה, הבא בביקורו הרבה, להפתעתו והנה
ה אות את וקיבל למזכירות האיש נינים
שמו. על שהגיע הגנה

ארצי, אהוד גלעדי, גדעון ברנד, מיכאל
עכו חקלאיים, למדריכים המכון

קוראים הצעות
 מעתונכם, למרי נהנית אני כלל בדרך

ל להסתנל יבולה איני אופז בשום אולם
 העורר. של במאמרו שבוע בכל המופיע ציור

 ומכניסה ממש, מפחידה זו יצירה לדעתי
 במאמר. נעימה ובלתי מיסתורית אוירה

 את מלקרוא אותי מרתיעה היא לפעמים
 די הוא שההפסד לי מתארת ואני המאמר,

רציני.
תל־אביב דישון, רחל

 חשוב, מאור מדור בעתון חסר לדעתי
 מסתפק בינוני קורא ספרותי. מדור והוא
קור יש אד ובשערוריות, בפוליטיקה אולי
 של שסדורה משהו, עוד המחפשים אים
 דעה־ מה תחליף. לו לשמש יכול אינו רותי

 מספר פרק הכולל ספרותי מדור על בם
 עם משוררים שירי קוראים, יצירות חדש,

לעתון. יוסיף כזה עמוד ביאוגראפיה?
רחובות י., ג.

כמקומו הרב כבוד
 תצפית, מרור קוראי את לאכזב לי צר

 לידיעה בקשר מוצלחות, לתצפיות הרגילים
 הר- הראשי הרב כבוד של הצפויה פרישתו על )1088 וווה (העולם זה במדור שהופיעה

 ולקבוע חלקי, או שלם באופז מתפקידו, צוג
זו. בידיעת אמת של שמץ שאין

ירושלים הראשי, הרב לשכת שאול, י.
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