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ן עם ו נ ג נ מ . בסים על ה ן ג ו ה

ו הצעה £ ה ז לוי ת. ת ד מ עו ת קנתה לא מעולם ו מנו ק ת הנ דו רי פ ה  ו
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מכתבים
טובה שנה

 בלי וחת, פחד בלי העתיד לקראת נפסע
 נצח •עלום היום. את נחיה — המחר סיוט
 המייחלים בשם תשי״ט, בפרום ברכתי הוא
לו.

ירושלים בן־פורדו, שלום

 ששלחו הקוראים ולטאות בן־פורדו לקורא
 החדשה, השנה לרנל למערכת ברכתם את

 החוזרת: וברכתה החערכת תודת נתונה
• טובה. שנה

המחתרת כשליחות
 ראשי זהים וזכרוני ידיעותי מיטב לפי

ב כותבים אתם עליהם בעיראק, המחתרת
 והלאה) 1088 הזה (העולם סאמריכם סדרת

 הנן אשר היחידי עיראקי, עתון אותו עם
ה־ על־ידי הותקפתי כאשר 1949 בשנת עלי

מצ יהודי תלמיד הייתי המקומית. עתונות
 שי פאר במסיבת וקיבל בלימודיו, טיין
 תקופח באותה החינוד. מיניסטריון מאת
 יש הארץ. לשחרור בצה״ל אחי שני לחמו
 היהודים לימין •עמדו אלה שאנשים לציין

ל טניעני אשר דבר הזמן, כל העיראקיים
הטובות. בכוונותיהם ולבטוח האמין

 המענינת שבפרשה האטת מתגלית סוף־סוף
ה המדיניות של המכאיבה, ואף החשובה,
 ה־ להכשלת האחראים הכושלת. ישראלית

 לתת חייבים עיראק מורדי עם משא־ומחן
 שאלה בעובדה הוא המענין אבל הדין, את
 שלום למען לפעול אצבע מעולם נקפו לא

ועדתיות. אישיות סיבות בנלל ישראל-ערב,
חולון ויקטור, ע,

 שליחותו תוצאות על שכתבתם לפני עוד
אפ )1092 הזה (העולם אסף מיכאל של
כי חרוץ. כשלון אותה: לנחש היה שר

ההול דעות מלהגיע רחוק תינו זה אדם
 דבר הערביים. המהפכנים מטרת את מות

 מאמריו את כותב כשהוא מרניש הנני זה
 הוא בהם מפא״י, ובמאוני אל-יום בעתונים
 ומנסה הערבית ההתקוממות את משמיץ

 שבה. הטוב את הקוראים מעיני להסתיר
ל יש בישראל הערבי למיעוט ביחס נם

 הוא דמוקרטיות. שאינו ריעות אסף מיכאל
 ומכנה הצבאי הממשל בביטול רוצה אינו

 חמישי. גייס בשם בישראל הערבים את
 נבחר הוא דווקא מדוע השאלה: מתעוררת
החשובה? לשליחות

לוד חלד, א.
חכמים כולנו

 אותו אודות אצלכם נם לקרוא היה צר
 העתונים שכל לאחר מנוחד. תנ״ר חידון

חי סביב ממש. מעורם יצאו והשבועונים
 העמידוהו שאתם התקווה נותרה זה, דון

דו במקרים שעשיתם כשם הנכון, במקומו
 שנרתעתם מסתבר העשור). (תערוכת מים

 ב־ עברון בועז שעשה מה את מלעשות
״אווי אותה את בדייקנות בתארו ״הארץ",

 קרח מה המאורע. סביב הכזב" קדושת רת
עלי שנופל חוששים מתחילים אנו הפעם?

 השלטון של לא הפעם, אחר מורא כם
ש הזרם, ננד להתייצב המחשבה של אלא

כולם. את פה סחף מה משום
חולון רן־רם, אמנון

(ה ביין הקורא של למכתבו בתשובה
 מש- אתה ביין, הקורא ):1090 הזה עולם

 הטוני אח שאחזה ההתלהבות למראה סם1ת
 כי לי ברור התנ״כי. המבחן נוכח העם
 מהמבחן להתלהב כדי אולם אינד. חכם

 עליך חכם. להיות צורר׳ נם אין• התנ״כי
מ דווקא נבעה לא ההתלהבות כי להביו

 מהרעיון אם כי חכם, עמום של ידענותו
 לי נשאר לא לסיכום, המוצלח. ומהשדור

 בפסוק להשתמש תוכל כי לר לאחל אלא
 תכונות״ ליבי והנות חכמות ידבר ״פי

ד). ט״ט, (תהילים
ירושלים משפחה), קרוב (לא חכם רפאל

לתכ כוונתי קול־ישראל? על דעתכם מה
 בשם לאוגוסט, 21ב־ ששודרה מסוימת נית

 צריך שפר אבירן בשם אחד טוב". ״ערב
 ישרא־ באניה מנסיעתו רשמיו להביע היה

 רק קלטתי המסע רשמי כל מתור אלית.
 את לבדר כנראה היתה שכוונתו קלוש, חלק
 התבטאו המסע רשמי יתר המאזינים. קהל

 כמו המסע, עם קשר כל חסרי בדברים
 הפר כד תל־אניב. ועירית התנ״ך חידון

 מסוים, אינטרס של הפרטי לסוכן קול־ישראל
 מישהו ננד לצאת נאותה דרר כאן שראה
הת בו האופן נגד לומר משהו לו שהיה
 קול־ טשמש ממתי התנ״ר. חידון קיים

חעתונות? במאמרי לחימה אמצעי ישראל
נשר דינה, קריזל

והאופק הגבול
 לגבול״ ״מעבר העורר של האחרון מאמרו

 אותי: הקפיץ ממש )1091 הזה (העולם
 אמת הרבה כד כל מציאות, הרנה כר כל

מעו פסיכולונית בדיקה לכל ומעל טראנית,
 ולעמוד לשתוק עוד אי-אפשר שאחריה לה
 מעריצים כמה יודעים אינכם הצד! מן

החוש אנשים וכמה לעתונכם, יש אמיתיים
 מסתירים מפחד ורק כמוכם בדיוק בים

 קראנו גליון באותו הרבים. מעיני מחשבתם
 השואל קורא, של למכתבו תשןנתכם את

 ואתם טפא״יניקים, על מנינים אתם מדוע
 בהשתיכות מבדיל הזה העולם ״אין עונים:

חב כמה עם אני, הצדק.״ של המפלגתית
אם אמרנו: אחר, במשרד העובדים רים
 למערכת שולחים היינו מתביישים היינו לא

 אתם לדעתי תודה. במקום פרחים זר שלכם
וה הפרוטקציה בארץ שכותבים היחידים
 הנקי המצפון לפי רק המפלגתי אינטרס

הבריאה. והמחשבה
ראשון־לציון ורדינון, צבי

מאמ עשרות כמו לגבול״, ״מעבר המאמר
 הביא נושא, באותו הרשים אחרים רים
 היו רבים במבוכה. הקורא את פעם שוב

 בזה היה רק לו אלה לרעיונות מסכימים
 למאמינים אפילו מציאות. של קטן נופך

 להסביר קשה ההשתלבות ברעיון מושבעים
שמדי ביטים בפרט זה. את מבצעים איר
ו מעיד ונורי כמרקחה, מסביבנו ערב נות

 לחשוב צריר שבע עצים. על תלויים חבריו
לגבולן מעבר אחת פעם שמסתכלים לפני

ירושלים הללי, שאול
ל ״מעבר מהמאמר טוב לא התרשמתי

 כלל, בדרר נכונות העובדות כי אם גבול".
 דמגוגיה. במין וגובל נכון אינו הניתוח

 הלא־שבעים־רצון מסוג הוא בעצמי אני
 קצת שבחר מאלה אני אמנם שם. הטונדר
 ״ביצת בתור לשקוע מרשלנות וקצת בהכרה

אדישה. בד כל לא כי אם הבינוניות",
כל המהנדס את לפעמים האוחזת הבחילה

 באה אותה, אוהב שהוא למרות ארצו, פי
לא כי הכספי, הגורם א) נורמים: משני
 בינונית חיים רמת על לשמור שכדי יתכן
 שקוראים מסוימות מתכונות סלידה מתוך ב) ובלילות; בשבתות לעבוד ארם חייב
 גלותיות, או ארץ־ישראליות ישראליות, להן

 אפי־ שהן למסקנה הנעתי לפחות ועליהן
 שגילו־ אופי קוי הם אלה ליהודים. ניות
 חוסר רע, הינוד נימוס, חוסר הם ייהם
 וכר. בלקוח זלזול מקצוע, נעלי כלפי יחם

 המקצוע בעל על מעיקים אלה מעין דברים
שוויץ. כמו בארץ מדעית הכשרה עם הטכני

תל־אביב זילבר, צדוק
השמית הפעורה

השמית״ ״הפעולה של יסודה שאת נראה
 עקרונותיה עקב רק לא כברכה, לקדם יש

 כי לעובדה לב בשים נם אלא החיוביים
 שעריסתם אנשים על־ידי נוסדה זו קבוצה

 זו מבחינה בארץ־ישראל. עמדה הרוחנית
מקו כיצירה החדש הארגון את לראות יש

 שהבינו מקומיים, אנשים של ועצמאית רית
ך להם אל כי שי ש אלה של בדרכם להמ

 וכמותם. השניה העליה אנשי להם, קדמו
 בלתי- קוים אי־אלו מצויים החיובי בצד אד

 המרחב עמי כל כלום עצמו. השם ברורים.
אי במוחם ואחרים הדרוזים שמיים? הינם

ל ״הפעולה השם כן על מוטב כאלת. נם

 רק הוא מרחבי איחוד המרחב". איחוד
 להשתלבות המרחק רב לא ומכאן שלב

בזי הכוחות לאיזון החיוני שלישי, בנוש
 מוטעם כלום הבינלאומיים. היחסים רת

מסופקני. המרחבית? הפעולה אנשי אצל זה עקרון
 ירד! עם איחוד על הדנש מושם ומדוע

 סובבות אינן אחרות מדינות כלום דווקא?
 לסנטי־ מזיקה הדבר נובע שמא או אותנו?
ה נדות שתי על מדינה של ישנים סנטים
 אך טובים בטכנאים מצטיין דורנו ירדן?

 אט הצער יהיה ורב הרוח. באנשי לא
 הננו בג- המחשבתי הקפאון את לשבור נסיו!

 וליהפד להצליח כרי אך יכשל. שרויים,
ל מספיק זה אין פוליטי לארנון אי־פעם

 זה שאין כשם השחיתות, את לנער רצות
 את לברר או שלום להשכין לרצות מספיק
 זקוקה מפלנה הלאומי. הגורם של מהותו
 חבל שישאוה. ולאנשים אידיאולוגי לבסיס
 השמית״, ״הפעולה של בכשלונה לחזות יהיה

ולמכביר. רבים פירות להניב היכולה
רנזת־גן גבעון, א. ד״ר

ץ שטה לאנשי מגיע מה
 שאני הבודדים המכתבים אחר לי זה
 שאני השנים שמונה בטשד למערכת, שולח
 להעיר לי יש הפעם עתונכם. את קורא
 פארם הקורא של למכתבו בנונע מלים מספר
התמר המלא ),1090 הזה (העולם איוב
 אסירי את מצינים בה הצורה על מרות
 האסירים את חושב הוא באמת האם שטה.

 רצחו האם תמימים? כה לאנשים הבורחים
מ השולהן, ליד הבלתי-טזוין היומנאי את
 מרהיב הוא כיצד עצמית? התגוננות תיר

הנא של הרכוו למחנות זה מקרה להשוות
 את יפקח איוב שהקורא טקוה אני צים?
טעם. וחסרי מיותרים דברים שכתב ויווכח עיניו

חיפה אליעזר, ד.
ל רוצה מאור הייתי היקר, איוב פארם

 באו אלה כשאנשים תנובתר היתה מה רעת
הרג מה שלווים? אנשים ורצחו ליל בחשכת

 האם שפריר? ילדי רצח אחרי למשל, שת,
 דפנה זרי על או זכויות על חשבת אז גם

אלה? לרוצחים להעניק שיש
תל־אביב שולמית, ש.

המלכה! תחי
 שנבחרה המים למלכת איחולי את מיסרו
ומקסימה... יפת היא השבוע.

רחובות בנבנישתי, יהודה
 על זו' בהזדמנות לכם להודות לי הרשו

 של המפואר בטקס שביליתי הנעים הערב
 המבקר אמריקאי כאזרח המים. מלכת בחירת

הזד זה ערב לי שימש בישראל לראשונה
 ועליצותו יופיו את להכיר בלתי־חוזרת מנות

 מורים ורעייתי אני הישראלי. הנוער של
 לנו שישמש הנפלא, המאורע על שוב לכם

לביתנו. בחורנו נאוה מקור
תל־אביב ורעיתו, וולף ס. ג׳י.

מל בבחירת משווע אי־צדק נגרם לדעתי
 היתה שהבחירה משום דווקא המים, כות

 מוסמר. חבר־שופטים בידי ולא הקהל בידי
ל אלא שנבחרה, בנערה לפגוע ברצוני אין

 לפי נבחרה. לפיה השיטה מהות על עמוד
 הנערה דווקא לאו להבחר יכולה זו שיטה

 שהביאה זו אלא לתואר, ביותר הראויה
 מה שמשום זו או יותר, רב חברים מספר
 בעיני חן שלה מיוחדת תכונה איזו נשאת

שו צוות הבוחרים. של ביותר הרב המספר
 דעה ללא כמובן ,ופוסטר מובחר פטים

ב עדיף מועמדת, שהיא איזו על קדומה
הקהל. של דמוקרטית בחירה על זה מקרה

תל־אביב ברוך, מרים
הרמאית הארוסה

 ה• עבור ליבי מעומק לכם מודה אני
 ).1089 הזה (העולם מרינה״ ״ארוסתי מאמר

מ הרבה זה למאמר שתודות תקווה אני
 הטרגדיה את יראו בישראל וידידי מכירי

 שהפעם שוב, רואה אני הנכון. באור שלי
ו לתועלת הוא הנכבד עתונכם תמיד, כמו ישראל. אזרחי לשירות

גרמניה שנוומגארט, וורצל, משה
אישיות בעיות
 .18.7.58ל־ עד 12.1.58ה־ מאז מובטל הייתי

 עבודה על להתענין העבודה למשרד הלכתי
 אותי התקיף קובטי, פואר האחראי, הפקיר
 הוא בינינו. שהיתה קצרה שיחה אחרי
או שהתקפתי אותי והאשים למשטרה קרא
ה למשרד ימים כמה אחרי הלכתי חי■

 פוט־ כי לי הודיע פקיד ואותו שוב, עבודה
כתב העבודה. משרד בפקודת מהלשכה רתי
 קיבלתי המרינה. ונשיא העבודה למשרד תי

 לטפל יכולים שלא העבודה, ממשרד תשובה
 עני אני משפט. יהיה שלא זמן כל בבקשתי

 ער לחם, בלי לחכות יכולה לא ומשפחתי
לי. עזרו אנא, משפט. שיהיה

חיפה רג׳אח, קאסם
 מספר ז׳ רחוב עירוני בשיכון גר אני

 אשתי עם 1956ב־ ארצה עליתי בחיפה. 8
 בדרר צרפת. דרר ממרוקו, בנותי ושלושת

 חבילות, בחמש חפצי כל את שלחתי זו
 אבל קבלתי, חבילות ארבע מה. קו באניה

 חשמלי, מקרר שהכילה ההמישית החבילה
 חיפושים, חדשי שלושה אחרי התעכבה.

 קיבלתי מה זמן אחרי נמצא. לא המקרר
 ל״י. 150 הוא לי המניע שהפיצוי מכתב

 שהפרי• מפני זה, על ערערתי כמובן אני
 מלא ל״י. 800 לארץ בחוץ עלה נ׳ידר

 והוא הממשלה לראש כתבתי התמרמרות
 מכתב קיבלתי ובאמת שיעזור. לי השיב

 את שהעלו לי הודיעו שם מהסוכנות, שני
 יכול לא כמובן אני ל״י. 250ל־ הפיצויים

 לי שקשה ביהוד הזה. לאי-הצדק להסכים
 ודוקא הניעו, שלי חבילות שארבע להאמין
 שתפר- מבקש אני הניעה. לא ביותר היקרה

 הסוכנות את יניע זה אולי הפרשה את סטו
כספי. את לי להחזיר

חיפה משלי, דויד

21 שנה 10.8.58 תשי״ח, אלול כ״ה 1093 מספר


