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בע׳־מ. הזה העולם :לאור חנווציא
 31139 מל. ת״א, בע״מ, שהם משה דפוס

תל־אביב. ובניו, טופל דוד : ההפצה
המודעות. לתוכן אחראית איננה המפרכת

 המערכת: צייר
י זק

 המערכת: צלם
סרו אריזז

המערכת: חברי
 גליליץ לידי נלור, שייע בו־רייז, מנשה
 תרמוז, *ברחם ורד, רותי הורוביץ, רויד

 ססו, אביבה מסים, אלכם מנצור, עטאללח
סרו. שלמה סינז, עמום
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 רגילים אנו השנה, ראש ערב שנה, מדי
 לשנה הראשון כרטים־הברכה את לפרסם
 תודה בתוספת במערכת, המתקבל הדודשי;
עשי כך הכרטיסים. שאר כל לבעלי כללית

 שמא דעתי על עלה הנה אך הפעם. גם נו
 שאינה תופעה הולם אינו זה שיגרתי יחם

וכלל. כלל שיגרתית
 שמצאו מהם בחיי. רבים עתונים קראתי

 מהם אותם, לסבול שיכולתי מהם בעיני, חן
מעו אולם עמוקה. התנגדות בלבי שעוררו

 כרטיס- לשלוח החשק אותי תקף לא לם
 בינינו היחסים כלשהו. עתון לעורכי ברכה

אינ לי סיפקו הם ועניניים: רשמיים היו
שיל אני בידור, או חוות־דעת או פורמציה

סחו לקנות כדי בקיוסק פרוטותי את מתי
 על להגיב צורך הרגשתי לפעמים זו. רה

ל צורך הרגשתי לא מעולם מדבריהם. דבר
, חבקם•

שול הם אם שונים. הזה העולם קוראי
 משמע לחגים, אישית ברכה לעתון חים

כ אישי, כיחס אליו יחסם את רואים שהם
 לי שכתב הקורא ואינטימי. משפחתי מעט

במשפ שבועי אורח הוא הזה ״העולם כי
 כרטיסי־ למראה אך הגזים, אולי חתי,״

 דומני שולחן־המערכת על שנערמו הברכות
ה מן החורג כלשהו, כללי רגש הביע כי

קוראיו. לבין עתון בין מקובל
 תוסיף לא מצדנו שיגרתית תודה הבעת

ל אחד דבר להבטיח רק רוצה אני הרבה.
 הוא זה בלתי־רגיל יחם האלה: הקוראים כל

אנו להמון כואבים אנו אין לגמרי. הדדי
 מכונת־הכתי־ לפני זה ברגע ביושבי נימי.
 לנגד חסר־פנים. קהל לפני רואה איני בה,

נפג אנו בהם חיים, אנשים עומדים עינינו
 אנו מכתביהם שאת ביומו, יום •מדי שים

מסוג אנו תמיד לא כי (אם בעיון קוראים
 אנו מהם ושרבים כולם), על להשיב לים

 גליון את ברחוב בהחזיקם מרחוק, רואים
השבוע.
וכו׳. טובה, חתימה גמר

★ ★ ★
 למדי, מיוחד העבריים קוראינו יחס אם

 במינו מיוחד הערביים קוראינו יחם הרי
שבעתיים.

 אלה קוראים של אורחם הייתי החג בימי
 ה־ המדינה. בצפון וכפרים ערים בתריסר

מ עתון לעורך יותר מוזרה חודיה תיתכן
ב ומים, חשמל חסר לבית להיכנס אשר
כ לג׳יפ מעבר אין כי עד ועני נידח כפר

 על ולמצוא — מנוקב־החורים הראשי רחובו
 עתו־ של האחרון הגליון את הרעוע השולחן

נוי
 תריסר חצי לפחות ישנם ערבי כפר בכל
והדוב הישראלי בבית־הספר שגדלו צעירים

 בדבקות העוקבים בוריה, על עברית רים
 לגבי בישראל המתרחש כל אחרי ובלהט
 קוראי הם אלה צעירים הערבית• הבעיה
 אינו ״קוראים״ המונח אך — הזח העולם
עמ את היטב זוכרים הם יחסם. את ממצה

מתר מפויימים, מצבים בעשרות העתון דת

המבו ולאחיהם לחבריהם תוכנו את גמים
עברית. קוראים שאינם גרים
 בפני השבוע הוצגתי פעם שמדי קרה כך

מבי שאינם וחרושי־קמטים, קשישים ערבים
 נדלקו עיניהם ואשר — עברית מילה נים

 אין הערבי ברחוב הזה. העולם שם |לשמע
 ה־ הוא — מקובל עתון רק הזה העולם

בו. הקיים היחיד העברי עתון
ב העקבי מאבקנו בזכות רק לא מדוע?
 מאבק — גזעני עוול של השונות תופעות

 גם אלא משכיל. ערבי . לכל היטב הידוע
ה הלאומיים לאידיאלים החיובי יחסנו בשל

 אידיאלים — הערביות האומות של צודקים
 מתגאה ישראליים ערבים של חדש דור אשר
 אמר מוסרי. עידוד מהם ושואב בצדק בהם

 היהודים מן ״למדנו בנצרת: אחד קורא לי
לאומיים!״ להיות

★ ★ ★
ל הרבה להוסיף יכול אינו אישי סיור

ה אחרי עוקבים אנו זה. בשטח ידיעותינו
 52 במשך הישראלי הערבי בציבור מאורעות
 ב־ אותנו להפתיע וקשה — בשנה שבועות

 מלמדת אישית וחוויה יש אולם זו. גיזרה
 כתבת אפיולו — מאמרים ממאה יותר אותך
אלה. מאמרים בעצמך אתה

 צעיר אלינו נלוזה סיורנו של אחד בקטע
 עברה דרכנו הגליל. מכפרי מאחד ערבי,

 לבקר כדי זו הזדמנות וניצלנו בטבריה,
 סלומון, מקסים שיצר החמודה בפינת־הנוי

 חוף על זו, מערכת צלם בשעתו שהיה מי
 אותנו. משך המקום של המיוחד הקסם הים.

 נוצצים לכוכבים מתחת בו, ללון ביקשנו
יפה. לילה של

ה עליו. חשבנו שלא קושי נתעורר ואז
ה של ברשיון מצוייד היה הערבי צעיר

 במקומות לשהות לו המרשה הצבאי, ממשל
נק מקום כל לגבי אך — ארצו של רבים
 בו מסויימות שעות שרירותי באופן בעו

ל שונות היו השעות השהייה. לו מותרת
 עד לשהות לו הותר בטבריה מקום. כל גבי

בלילה. לא אך — בערב שבע שעה
 בדרכנו והמשכנו שמיכותינו את קיפלנו

 במוחי חיפשתי לשוא התביישתי. לנצרת.
ל המאפשר לרשיון כלשהי הגיונית סיבה
 מסויי־ בשעות דוזקא בטבריה לשהות אדם
 השהייה אותה את עליו והאוסר אלה, מות

 אחת: סיבה רק להיות יכלה אחרות. בשעות
להכניע. להשפיל, להציק,

 בן־ של לעורו להיכנס ברוחי השתדלתי
 לו אסור אשר ונורמלי, גאה צעיר הארץ,
 מעטים קקלומטרים המרוחק במקום לישון

 דבר רק הבנתי הצלחתי. לא לידתו. ממקום
ש כדי מאד רבה אמונה שדרושה אחד:
 אחוזה שלום, של בעתיד יאמין כזה צעיר

ושותפות.
 קוראים של רבות למאות כי מקוזה אני

 לשמור הזה העולם עוזר צעירים, ערביים
אמונה. של זו מידה על

י------------------------------- ,--------------
אשקלון? ליד אדמות לו שנשארו משפחה, קרוב בשביל
 וחבריו. שילוח ראובן על מתפלא איני
 רצינית, במחתרת עסקו לא שמעולם אנשים

 לא צרור, לאומי רעיון מבל והרחוקים
הדי הכוה את לחוש מהותם מטבע יבלו
 17 של בחוג גם הגלום הבביר נאמי

מסויים. היסטורי במצב קטנים, קצינים
תל־אביב בן־ארי, א.

כראנד? את הסגיר מי
 קרומיי פרשת על מאמרי פרסום על תודה
 שציינתם מאחר אולם ).1094 הזה (העולם

 של ומסולף״ ״מתוקן נוסח כי בהקדמה
 להוסיף רוצה הייתי בישראל, הופיע ספרי

 העברית, ההוצאה לגבי רק נבוז הדבר בי
 שהופיעה הגרמנית, המהדורה לגבי לא אד

״אור״. בהוצאת שעבר בשבוע בארה
 במקור ספרי את שכתבתי היא האמת

 תחילה כי רציתי אולם הגרמנית. בשפה
 המהדורות וכי העברית, המהדורה תופיע

 העברית. מן בתרגומים יתקבלו בחויז־לארץ
 ״עיינות״, הוצאת עם חוזה התמתי כד על

 תוך בעברית ספרי את לפרסם שהתחייבה
 או השמטות תיקונים, שום ללא קבוע, זמז

הוספות.
ב הפרסום את עיכבה ״עיינות״ הוצאת

 זה מכתבי יעורר אולי שנים. כמה משך
 נימוקיה אח להסביר ההוצאה מנהלי את

 העברית המהדורה פנים, כל על לכד.
 כבר פורסם שהספר אחרי רק הופיעה

 פורסמה, כאשר אחרות. ובארצות בגרמניה
 לא איש כי אפתעה, בשבילי זאת היתה
העברי. הטכסט את מראש לי הראה
 ב״מעריב״מאמר פירסם רוזנפלד שלום מר
 בארץ. הופעתו עם מיד ספרי, על ארור

שונה העברית המהדורה כי טעו זה במאמר

.ובעלה ,הןוראץ סגניודמלכה
 הוא נקודות. 120ב־ הגרמנית המהדורה מן

 מספרי ציוו תור דוגמות, כתריסר ציטט
 הוצאת השיבה לא המזל, לרוע העמודים.
אלה. האשמות על מעולם ״עיינות"
בספרי, מעולם טענתי לא זאת, לעומת

 מסר שרת משה מר כי אחר, במקום או
 שציינתם כפי האנגלים, לידי אישית אותי

 אישית התנגד שרת מר להיפד. בהקדמתכם.
 נסיעה בסוריה. לחלב הרת־הנורל לנסיעתי

 של אחרים נציגים על-ידי אורגנה זו
 הבריטי. והאינטלינ׳נס היהודית הסוכנות

״מל בפרק בפרוטרוט תארתי הפרטים את
הגרמני. בספרי רוח״ טחנות נגד חמה

 תל־אביב בראנה יואל
הו נגד זה ממכתב המשתמעות ההאשמות

 לתשומתילב. ראויות המפא״יית עיינות צאת
 שרת משה כאילו בראנה יואל של ״,דעתו

מטי הבריטים, לידי להסגרתו שותף היה ילא
אבריאל. אהוד על יותר עוד קודר צל לה

מכתבים
עלומה שליחות
 של שליחותו על המזעזע הסיפור למקרא

 והלאה) 1083 חוה סזעולם בדאפרים ציון
:אחת שאלה רק לשאול רוצה אני

 שנה באותה הופיע אילו קורה היה מה
 והיה מקאהיר יהודי ׳שליח — 1951 —

17מ־ המורכבת מחתרתית, קבוצה כי מודיע

 סגז־אלוף בראשות המצרי, הצבא של קצינים
? ישראל עם להתקשר רוצה אל-נאצר, עבד בשם אחד

 שלנו במשרד־החוץ נתקל היה לא האם
 לא האם וזילזול? בוז של מידה באותה

 לפגישה אל-נאצר עבד את מזמינים היו
 היו לא האם ברומא? ״דבר״ כתב עם

כסף לסחוט רק רוצה שהוא בו חושדים

 ד״ר שלח אמנם אם מאד מפקפק אני
 לבית־ קרומיי נגד חריפה ״הודעה קסטנר

במאמרו. בראנד יואל שטוען כפי הגרמני״, המשפט
 רוצח- נגד עתה הנערכת החקירה ...

 במספר. השלישית היא קרומיי ההמונים
 יודע שאיני הראשונה, הפלילית הקובלנה

 הגשתי השניה את בוטלה. מקורה, את
 זמנית קרומיי נעצר ממנה וכתוצאה אנכי,

 אולם בפראנקפורט. חקירה נגדו ונפתחה
 התביעה לי הודיעה חדשים כמה כעבור

 את להפסיק נאלצה שהיא הגרמנית הכללית
 של העתק הגישה שההגנה אחרי המשפט,

לקרומיי, קסטנר בשעתו כתב אותו מכתב

במכ האמריקאים. בירי נמצא מקורו ואשר
 על להגן מוכן שהוא קסטנר אמר זה תב

 ביקש הוא פלילית. תביעה מפני קרומיי
 העניו, פרטי את לו למסור קרומיי את
טובות. ״לנו״ שעשו לאנשים אסיר־תודה תמיד יהיה הוא כי

 שבועת- על קסטנר נגד התביעה בשעת
ל זה מכתב תמיר עורך-הדין הגיש שקר

 נם מה. משום ממנו שהתעלם פרץ, שופט
 להגיש תמיר רצה העליון בבית־המשפט

לקבלו. סירב אולשן העליון השופט אר זה, מכתב
השלי הפלילית הקובלנה כי לקוות יש
 הנאצים, מקרבנות 500 חתמו עליה שית,
 כי פסימי, אני אולם פרי. הפעם תשא

 על שוב להסתמך יוכל הגרמני ביודהמשפט
 פנים בל על קסטנר... של מכתב אותו
 פרשת- כי באמרו צדק תמיר מר כי נראה

רב. זמז עור תסתיים לא קסטנר
 ירושלים גרינוזלד, מלסיאל

 שקסטנר קביעתו על עומד בראנד יואל
 לפני מעטים ימים קרומיי, נגד בכתב העיד

 קרומיי, לטובת הקודם מכתבו למרות מותו,
 עדות העתק אותו. מזכיר גרינוולד שהקורא

בראנד. בידי נמצא קסטנר של זו
הקיבוץ? נחוץ האם

 (העולם הקיבוץ על מכתבתכם הופתעתי
 מקום שהקדשתם שראיתי ברגע ).1094 הזה
 על לחומר המשכים הבטחתם ועור רב, כה

 הסוף: שזה בטוח, הייתי בקיבוץ, המשבר
 בסיפוק הקיבוץ. עם לגמור הולכים אתם
 רשימתכם כי לציין, לעודעתה, יכול, אני

טובה. וברוח רבה באוביקטיביות כתובה
חיפה שרון, יעקב

בקי המשבר על לכתוב מתימרים אתם
 נדמה הכתבה קריאת אחרי אולם בוץ,

 בקיבוץ המשבר על רק כותבים אתם כי לי
הקיבוציות? התנועות שאר עם מה הארצי.

 תל־אביב לויטה, שאול
 השומר הארצי הקבוץ את לקח הזה העולם
 של המיוחד אופיו השתמר שבו הצעיר,
 את המאפיין כאב־טיפוס המקורי, הקבוץ

 הארצי הקבוץ על החומר הקיבוצית. התנועה
 התנועות שאר לגבי וחומר קל בבחינת הוא

הקבוציות.
 שקיים בכלל שכחתי לי. שהזכרתם טוב ...

קיבוץ. ששמו בזה דבר
תל־אביב פ., יוסף

נוח תולדות
 כאיש חכם עמוס את הכתרתם בה בכתבה

 ושל שלו הביוגרפיה על וספרתם השנה
 אד תיארתם )1093 הזה (העולם משפחתו

 אביו כאילו אמו, משפחת תולדות את ורק
 את אחד. ועם משפחה בני היו ואמו
כלל, מזכירים אינכם אביו משפחת קורות

 מרומניה עולה אביו של היותו עובדת ואת
 לא לאב כאילו אורחא, אגב מזכירים אתם
 בכתבתכם הבז. בהולדת תפקיד ׳שום היה

 סיסמתכם עם בבד בד הולכים אינכם זו
 ברורות שד,ובחתם כיון פנים, משוא בלי

 משנהו על יהודים של מסוים קובץ העדפת
אחרת. מארץ

 ביאליק קרית -הורנשטין, רדיק דוב ׳
 משפחת קורות את העלים לא הזה העולם
בגלל שכטר, שמואל הוא חנם, נח הד״ר
לאי־ היחידה הסיבה רומני. ממוצא היותו
 מקורות העדר היא משפחתו, קורות ספור

 מעט יודע עצמו חכם עמוס אפילו מתאימים.
 שולל בעוד אביו, משפחת על פרטים מאוד

רבות. ועדויות חומר קיים אמו משפחת
 עמום אודות כתבו העתונים כל כמעט

 היה כן פי על אף חייו. ותולדות חכם
 אותי שזיעזע מיוחד, משהו עליו בכתבתכם

 של הכללית התמונה משפחתי. בני ואת
 טראגית כה היתה שציירתם האיש גורל

חכם שלעמום סבור שאני עד ומכאיבה,
אותה. לקרוא כאב עצמו

ירושלים מלחי, יהודה
באוכל? חאשיש

 הזה (העולם השנה כאנשי נבחריכם רוב
 או הקהל בדעת שלחמו אישים היו )1093

 עורכי לדעת התאימו ואשר הקיים, במיטטר
במק הרחב. לצבור דווקא ולאו הווז העולם

 ב־ בדגוריון דויד הושם היהדות, לאיש מתאימה אישיות נמצאה כשלא אחד, רה
 הבוז לחיצי ונשנית חוזרת כמטרה ״פקק״,
 מספר ישבנו השבוע הזה. העולם של והלעג

 הרגשה היתד, החברים, כלרוב ולי חברים,
 וצורתו תוכנו על הדנה המערכת שישיבת

 הפורץ העשן מקור היא הקרוב הנליוז של
 בביודמלוז גסטרונומית ועדה או מהאש,

 ל־ ערבים •שיהיו השבוע מאכלי המתכננת
 בחאשיש טבולים אד אורחיהם, של חיכם

 של קרביהם את בהדרגה המכלה מתקתק
 אותם מאלצים זאת עם ויחד האורחים,

זה. במלון ולהתארח לחזור
עין־גדי בארי, מנחם

וממון מים מים,
מופי אני כאילו במודעות לקרוא נדהמתי

 לא מעולם מסויים. חיפאי במועדון־לילה עה
הס לא וממילא זה, בענין איש אלי פנה

תפ את הסותרת זו, להופעה מעולם כמתי
 שאני כפי ישראלית, מלכת־מים של קידיה
אותם. מבינה
 על־ידי -,פותה מישהו אם מצטערת אני

מס ניצול ;גד ומוחה זול, טכסיס־פירסומת
הקהל. לאהדת שזכה תואר של זה כוזב חרי

 הנזים מלכת מזרחי, יהודית
תל־אביב ישראל, של

 על לספר במקצת שהמעטתם לי נדמה
בתח רבה לפופולריות שזכתה אחת, נערה
 קובאץ', לאסתר מתכוון אני המים. מלכת רות

העוב עצם הראשונה. הסגנית בתואר שזכתה
 להציג והסכימה ניטואה זו שמועמדת דה
 כבוד אות הוא אחרים לעיני גם יפיה את
 בעדה. הפריע שלא לבעלה שכן כל לא לה,
שהוא. פרם איזה מניע בטח לו

 רמת־גן לוין, יאיר
 טוד המלכה, מסגנית קיבל הוא הפרס את

תמונה). (ראה הבחירה בערב

1095 הזה העולם2


