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בע״מ. הזח העולם :לאור המוציא
 .62239 טל. ת״א, בע׳־מ, הם18. משה דפוס

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

 הראשי: העורך
אבנרי אורי

 המערכת: ראש
כוז\ שלום

 משנה: עורך
רוכאיתו

 כיתוב: עורך
השת סילבי

 תבנית: עורך
זהי

 המערכת: צלם
הרו אריה

המערכת: חברי
 גלילי, לילי נלור, שייע בר־דייז, מנשה
 הרמוז, אברהם ורד, רותי הורוביץ, רויר

 סמו, אביבה מסים, אלכם מנצור, דטאללה
הרז. שלמה הינז, דמום

ן ו א ת ר ק נ ר ה ת ו י ה ב נ י ד מ ב

ישב שבועות, כמה לפני הלילות, באחד
 הייתי ערבי. ידיד של בביתו בנצרת תי

 של קטנה קבוצה עם נמרץ בויכוח שקוע
 נאמנותי על שהכרזתי אחרי ערביים. צעירים
 לאומה נאמנותם על והם העברית, לאומה

 להגיע בכוחנו יש אם לברר ניסינו הערבית,
דעות. ושותפות הבנה לכלל

 העליה על רבים: נושאים על דיברנו
 סילוק אחרי ירדן של גורלה ועל היהודית

 יחסם ועל בברוקלין ליהודי יחסי על המלך,
 רבות שבעיות נדמה היה באלג׳יר. לערבי
בי ההבנה וכי חדש, באור בעינינו נראות

אפשרית. נינו
נש בבוקר, שתיים לשעה סמוך פתאום,

 הושלך הס הבית. בדלת חזקה נקישה מעה
 לשער. וניגש בעל־הדירה קם כאשר בחדר,
 אומרת מה הבנתי מילה, שתיאמר מבלי

המשטרה. באה הנה חברי: של הבעת־פניהם
 שכן רק היה הדופק טעות. זאת היתה

נז רגע באותו אבל משהו. ששאל ערבי,
 אזרח בין ההבדל על הישנה, בבדיחה כרתי

 לדברי ההבדל, כל סובייטי. ואזרח אמריקאי
 בשעות בדלת דופקים ״כשאצלי האמריקאי:

החלבן!״ שזה יודע אני הבוקר, של הקטנות
 היה שיחד, באותה הערים המשתתפים אחד
 ופעיל נוצרי בבית־ספר מורה חלאק, זוהיר
 נאסר, ימים כמה כעבור הערבית. החזית

 ברגע ושוחרר האוייב עם בקשרים הואשם
 למחרת החזית. מן כתב־התפטרות על שחתם

 הזה (העולם מהתפטרותו בו חזר היום
 לשאת מוכן שהוא פומבית והודיע )1098

 שמוכרח מד, קרה שעבר בשבוע בתוצאות.
 שוב הואשם שנית, נאסר הוא לקרות: היה

 ומשפט, שופט ללא ונידון, האוייב עם במגע
ימים. חודש של מינה,לי למאסר

כפלורנץ פרופסור
 בפלורנץ״ ״רצח המאמר על כוחכם ״שר
 מחלד את תיארתם שבו >1099 הזה (העולם

 — מועילה ולכז — מאופקת בצורה הענינים
 פרטים בכמה רק אחוז. במאה במעט ונכונה

לתקז: משהו לי יש
לועי הנסיעה כסף :2 טור 4 לעמוד )1
 הקוננרם על-ידי לי סופק לא פלורנץ דת

 בדבר ההודעה את :3 טור 4 לעמוד )2היהודי.
ה המשלחת להשתתפות הערבים התננדות
 כד אחר רק שילוח. מר לי מסר ישראלית

הדיבור. רשות את ברקת מר נמל
 לא פירה לה מר התעלה בה התפילה, )3

 פתיחת ביו שבת, ביום אלא א׳ ביום היתה
 הדיונים התחלת ובין שבת בליל הועידה

 את התקיף לא מאסיניו; פרופסור )4העניניים.
 ,1 טור 5 בעמוד כאמור דה־נול, הננראל

 שולט! של בגורלו השתתפותו את הביע אלא
 שהיה הועידה, ראש יושב של אביו מרוקו,

 דה־גול עלית לפני עור במדנאסקאר עצור
 אתי התידד לא טאסיניוו פרופסור )5לשלטוז.

 זה את זה מכירים אנחנו אלא בפלורנץ,
משלו יותר זה מדעיות עבודות ומחליפים

שנה. שים דיבר לא המצרי הנציג של אשתו עם )6
 שאלות על אלא בארץ, החיים על תי

ה בהשתתפותו שביהדות, האמונה בעקרי
ב פאקיסטאן צירות עניני מנהל של פעילה
הנ״ל. הגברת לפני אותי שהציג רומא,

תד מסרתי לא הערביים למשתתפים )7
 פעולה, שיתוף בדבר נאומים של פיסים

מדעיות. מעבודות תדפיסים אלא
 פעיל חלק לקח מאסיניוז פרופסור רק לא

 הדיפלומטים על־ידי החרמתה אף על בועידה
 בלפורט, עירית ראש נם אלא הצרפתיים,

הרש מהצרפתים איש דרייפוס-שטידט. מר
 שיחרימו מהמשתתפים לדרוש חלם לא מיים

דיבר מאמיניו! פרופסור הועידה. אח הם נם

 של לקולם קולי את בזה לצרף רוצה אני
ש החוגים, כל בני הערבי, הציבור ראשי
 המידי שיחרורו את במפגיע השבוע דרשו

 בשל ורק אך שנאסר מאמין אני זוהיר. של
 העזתו ובשל הערבית, לחזית השתייכותו

 בדרכים ממנו שנסחטה ההתפטרות, את לבטל
 איני לומר: שעלי מצטער ואני שפלות.
שאסרוהו. ד,בטחון למוסדות מאמין

 הערה עוד בשקם להוסיף רוצה הייתי
עו של ריבונו אלה: מוסדות לראשי קטנה

מובילים? אתם לאן מבינים ד,אינכם לם,
★ ★ ★

 כי למעשה בן־גוריון דויד טען השבוע
 ליד לשבת בפלורנץ הערבים של סירובם
 כאפ־ לו בא שילוח ראובן עם אחד שולחן

 הסכימו הערבים כי טען ביג׳י גמורה. תעה
 אישי־ בסיס על ופישר שילוח של להזמנתם
 לפלורנץ שילוח של בואו אחרי ורק כביכול,
 של הרבה לאפתעתו לפתע, לו התנגדו

משרד־החוץ.
 )1096( הזה העולם גליון מונח לפני

 הארץ מן יצא ששילוח לפני יומיים שהופיע
 בפירוש קבענו זה בגליון לפלורנץ. בדרכו

 ידו את ״ללחוץ מוכן אינו ערבי שום כי
 זה, איש של שיגורו עצם וכי שילוח״, של

הועידה. פיצוץ פירושו
 בן־ שמר או השתיים: מן אחת כן, אם

 להניח לנו (ואל אמת אומר אינו גוריון
ער בענינים מצוי שמשרד־החוץ או זאת!)
 הזה. העולם מערכת מאשר פחות ביים

 תועבר שמא נכונה, השניה התשורה אם
 לידי קבלני, בסיס על הערבית, המחלקה

יותר? המבינים אותם

 שני על ובמיוחד,■ ישראל על גדולה באהדה
 לסיים ויבדל ז״ל מאגנם ל. י. ידידיו

) בובר. מ.
ירושלים פלסנר, מאיר פרופסור

פרו של עטרתו את הבלטתם בעתונכם
 גילוי תור פלורנץ, בועידת פלסנר פסור

 שלו האישית בביוגרפיה מפליאה בקיאות
 אותו כיניתם ההומנית. מסורתו והטעמת

 השלמת לשם אמיץ. ואזרח לאומי גיבור
 סיני, מבצע ערב כי להוסיף יש תיאורכם

 ביצורים לעבודת הישוב המוני שנחלצו שעה
 הסטודנטים, קהל אף ובתוכם בישובי־הספר,

 גיבור של תפקיד פלסנר הפרופסור מילא
באוני שלו הקתדרה מעל אמיתי. לאומי

 לקיבוצים. היציאה את וביזה לעג ברסיטה
 של ופרשנותו הסתתו בעקבות כ!, על יתר

הסטודנ של פטיציה הוגשה הנכבד הפרום'
הפרו דאז, החוג לראש המזרח במדעי טים

והושתק. טושטש העניו כל גוייטין. פסור
 עוז-רוח גילה הפרופסור כי ספק איו
 שוכנעתי טרם אולם העצמאית, עמדתו בעצם

 ״איחוד" אנשי של המדינית נירסתם כי
 פזיזותכם — דבר של כללו הצודקת. היא

 לאומי לגיבור פלסנר הפרופסור את להפוד
 סלידתו מטעמי רק ולו גרוטסקית, היא
סנסציונית. מפירסומת הפרופסור של

ירושלים המזרח, למדעי סטודנט

ל... נגמר, המשפט ב א
עשתונותי את ואיבדו שהתלהבו אלה כל

בנ השופט כבוד של הצודק מנזר־דינו הם
 שניאה יעשו קאסם, כפר במשפט הלוי ימיו

 מה השני. לעברו יביטו לא אם מסוכנת
 באילו ישראל מדינת השני? בצירו טמון
 להקדיש ממנו וביקשה העולם, כלפי זעקה

 עזרו ישראל עתונאי לעצמה. בוז כותרות
 וכוחות מבפנים, המדינה ננד החותרים לכל

 בחורים שמונה איבדו ישראל של הבטהוז
כלום יעשו לא הם שלנו. הבחורים מטובי

 לעשות שיכלו בעוד ביודהסוהר, כתלי בין
בגבולות. הרבה

ירושלים הללי, י. יצחק
 סלינקי רב־סרז על הביאונרפית כתבתכם

 אולם מרתקת, היתה )1098 הזה (העולם
 את שסיים מלינקי, פרטים: שני בה חסרו
 בתל-אביב בלפור בנמנסיה לימודיו חוק

הח הצבאי, בשירותו נח״ל מנ״ד נם ושהיה
במשד נוספות: כהונות בשתי בעבר זיק

 היה הוא ישראל מדינת הקמת אחרי שנתיים
 מחנה־ מפקד היה וכן החושד, מנגנון איש

 אנשי בו נכלאו בהם בימים בנ׳למי, המעצר
י. לח"

תל־אביב ב., ישראל
 לפסק־ נרחב כה מקום שהקדשתם מאחר

 קרובתו ואני ומאחר כפר־קאסם במשפט הדין
 הריני טלינקי, שמואל 1 סם' הנאשם של

הא המאמר על העמוקה תודתי את מביעה
 מאת לבקש ברצוני אד המערכת. של רור

 העתונות גבי מעל קטנה. לא בקשה המערכת
 מקרה אותו על עוד קוראים אנו איו

 מכל הצבור נם שוכח ולאט־לאט מחריד,
 המקום ואתם ומאחר מלוכלד. עניו אותו
בק הצבור, דעת את לעורר ביותר הטוב
פסק-הדיז. נגד הצבור את לקרוא מכם שתי

חיפה בילו, סימה
 נכונה היתה קאסם כפר לבעית נישתכם

 קרבנות הם גם כפר־קאסם נאשמי בעיקרה.
 מאם- דמותם שפלים. רוצחים אינם ובהחלט

 והן בצה״ל הן המשרתים רבים היילים ייןת
 דאהז, גבריאל של דמותו הגבול. במשמר
נפו דמות מאיתנו לרבים מזכירה למשל,

 לבנות יחסו אשר בצה״ל ספקי של צה
 ביצוע ומאופן מאופיו גורע שאינו בודאי

ירושלים קוראה, תפקידו.
פוליטית הסמכה

 פירושה העצמית ההגדרה זכות האם
 למר פניתי חודש לפני במדינה? בגידה

 משרד של הערבית המחלקה מנהל שלמון, ש.
 כמורה אותי למנות בבקשה והתרבות, ההינוד

 מאחר בארץ. התיכוניים מבתי־הספר באחד
 מביודהספר מוסמר מורה תעודת לי שיש

בירו העברית האוניברסיטה של לחינוד
 שלמו! שלמר הרי א., ב. תואר נם וכן שלים,

 כפי מקצועית, מבחינה התנגדות שום איו
 פוליטית שמבחינה ציי! הוא אולם לי. שאמר

 ראש בנובחות אותו כששאלתי מוסמר. איני
 הסיבה מה יאסיף כפר של המקומית המועצה

במה מעל שנואם ״מי השיב: הוא לבד,
 המדינה, בגבולות לקצץ ומבקש ציבורית

 היא מה אצלנו.״ מהנר להיות ראוי אינו
 של מהרצאותיו שבאחת היא הבעיה הבעיה?

 של החינוכי האספקט על סימון, הפרופסור
 אני נם השתתפתי היהודית־ערבית, הבעיה
 פתרו! למצוא נוכל ״אולי ואמרתי: בשיחה

 על־ ערב לארצות ישראל ביו שלום של
 של העצמית ההגדרה בזכות ההכרה ידי
הפלשתינאי.״ הערבי העם

רשאי שלטוז מר האם לשאול: ברצוני
 כלשהו פוליטיות השקפות בעד אותי לדון
אני בית־הספר? לתחום אותז הכנסתי שלא

1934ב־ הקשור הילד
 המשפט את אתי לפענח הקהל לדעת פונה
בגבו קיצוץ פירושו האם לי ולומר הנ״ל,

 שלמון? מר אותו שהבין כפי המדינה לות
ה חופש והיכן בישראל, הדמוקרטיה היכן דיבור?

האוניברסיטה, קרית דלה, בוטרוס
ירושלים

 הפועדוז מזכיר שנאב, אבו מחמוד אני,
 במשרד דחק ועובד בעכו, העממי התרבותי

 הורש לפני ביפו. הערבית העבודה לשכת
 עצמו את שזיהה אדם בטלפון אתי התקשר
 לפגישה באתי בחיפה. העבודה משרד כשליח

 ממני ררש הוא הש.ב. איש מצאתי ושם אתו
 ועל שלי המועדון על אינפורמציה לו למסור
 הזהירני הוא סירבתי כאשר הערבית. החזית
 זה. סירובי בתוצאות לשאת עלי כי ואמר

 שאינם זה, איש של מעשיו על מוחה אני
עכו שנאב, אבו מחמוד חוקיים.

מחשוף ובלי עם ריקה,
 זראי ריקה של רשימותיה את קראתי
 היא רב. בסיפוק )1096־1095 הזה (העולם
 אף הגעתי שאליהן רבות, למסקנות הניעה

ה הגלולה את המתיקה ריקה אולם אני.
 כי הטוענים הסנוביים, ההורים בשביל מרה
 מודרניות. בשיטות ילדיהם את מחנכים הם
 העצבנות התקפות כי מדגיש למשל, ניל, בי
איזה לשבור מנסים כשילדיהם ההורים של

 סיפוק לחוסר ביטוי אלא אינן חפץ, שהוא
 לידי שבאה מיניות סילוף או הטין, בחיי

 מקור נם חלש. יצור כלפי בתוקפנות ביטוי
 סיפוק בחוסר הוא ההורים, על־ידי שנקבעו ובזמן בכמות אוכל שאינו לילד, הדאגה

 בלתי־רצוי במועד הילד מהופעת או מיני
פטיש נמיר, שמואל להורים.
 היא ריקה שכתבה מה כל לאחר האם
לא סוליבאז מר עם לנסוע מוכנה היתה

 ניל של בספרו קראה לא היא האם מריקה?
לג כזה במקרה הילדה נטישת יכולה למה רום?

תל־אביב וינשטוק, ברוריה
שנכ השורות את לקרוא קצת מוזר היה

 שקרא מי כל הלא זראי, ריקה על־ירי תבו
 פשוט היתד. שזאת יודע ניל של ספרו את

 שריקה כפי מסוימים, פרקים של תמצית
לא ריקה כותבת היתר בי! אותם. הבינה
 פז לבד, ילדיד את תשאירי ״אל מהות:

 היה מוזר לידם.״ תהיי לא ואת יתעוררו
מופי מעתה כי בעתוז, שבוע באותו לראות

 התיאט־ במועדון ערב מדי זראי ריקה עה
 אתר יעל אח לוקחת את מה, אז רוז.

להכ נועד הגדול המחשוף והאם למועדון?
שלד? לתינוקת מוקדמת מינית שרה

 רמת־הכובש שחר, יהודית
 הקוראת שמגלה מה כלל הסתירה לא ריקה
 למועדון, יעל את לוקחת אינה היא שחר.
 אין ולתינוקת לידה, אומנת משאירה אלא
 גם אמה את רואה היא במחשוף. ענין כד

בלעדיו.
חופשיות בעיטות

 אשר נלזר, לשייע מכתבי מיוער הפעם
 על בכתבתו ספורטיבית רוח חוסר הוכיח
 מנסה שייע ).1098 הזה (העולם חיפה הפועל

 שלנאום שחשב בשעתו, דיי! כמשה להתנהג
 נלור נם הצבא. בראש לעמוד כמו קל זה

 לשחק. כמו קל זה שלכתוב לנראה, חושב,
 כלפי שהטיח הנאצה בדברי הוכיח הוא זאת

 ספורטאי מתנהג כד האם חיפה. הפועל
 אוביקטיבי להיות מספיק לא אוביקטיבי?

 הוא חייב למגרש מחוץ גם המגרש, על
העתוז. דפי מעל נם ומה — אוביקטיבי להיות

חיפה שיקה, אורי
 הפועל של והצודק המקרי שנצחונה נראה

 כל מאוהדיה עקר תל־אביב מכבי על חיפה
 שייע על ששפכו השופכיז קיתון הגיון.

 (העולם עתונכם של המכתבים במדור נלזר
הפרו אנשי על רחמים מעורר )1099 הזה

 תל- כמכבי קבוצה לבטל נסיונם בינציה.
 ללא משחקים 42 לשחק שהצליחה אביב,
ניחוד. פשוט מעורר אחד, הפסד

 הרושם לי יש ארגמן, צבי הקורא ואתה
 חיפה. הפועל של היולדות במחלקת שנולדת

 אני השרופה, לנשטתד תעוור לא רברבנות
 לר- תזכה שעוד ולהבטיחד להרניער מוכן
 — חיפה שערי בתור נלזר שייע את אווז
 כמובן הוא חביב, ואחרו! הכדור. עם יחד
 מזכרוז חיפה הפועל על המג! כהן, רפי

יוד ממתי — צ׳יקובסקי או בטהובז יעקב.
 או סופרמרקט נראה איד בזכרוז־יעקב עים
 חיפה, שהפועל היא עובדה כדורגל? זה מה

 הבנה, ובעלת יציבה כדורגל קבוצת בתור
 את ממנה טלו שחוק. אסימון שווה אינה

האשפתות בין לשחק חוזרת והיא צ׳יקובסקי
תל-אביב דיסקין, יואל

הצילומים מאלבום
 ,59 מם׳ בית נג על צילמתי 1934 בשנת

 הילד תמונת את בתל־אביב, הרצל ברחוב
 כעונש, קשור, היה הילד לכם. שולח שאני

 הגג על לעמוד צריד והיה הוריו, על־ידי
 והוא נדל הנ״ל שהילד משער אני השטוח.

 מבק־ הייתי לכז שלושים, כבן בחור כיום
 למצולם, התמונה את להמציא לנסות שכם
עצמו. את יזהה אם

תל־אביב סל, צבי
(ראה עצמו את המזהה 30ה־ בן הילד

 במערכת, התמונה את לקבל יכול תמונה)
נג. על עדיין קשור איננו אס

ובדים כימות
 קלייז פסח הקורא של למכתבו בתשובה

 בזכותם מצדד הוא בו ),1096 הזה (העולם
של להשיב. ברצוני הגרמניים, הסרטים של
 אותה ומצאת קלייז, מר מחפש, אתה וה

כי שלד. הקטנה בצפורז פגעה לא ודאי השניה העולם מלחמת גרמניים? בסרטים
 בסרטיהם שלוה למצוא קשה מה, משום לי,
אופ )21 (בת צעירה ואני עמי, רוצחי של

ה הסרט ואומנות. סרטים וחובבת טימית
 ואינני ליבי נימי אל דרכו מצא לא גרמני

ב לראות מעדיפה הייתי אולם פאנאטית.
 עם להשלים. עלינו כבר אם גרמניים, סרטים
 יותר. ריאליסטיות תמונות בארץ, הצגתם

ומנ המופרז הלב טוב הנוף, יפי איו כז
 כפי הגרמנים, של היפים ונמוסיהם הגיהם

 מה את תואמים בסרטיהם, משתקפים שהם
לנו. שזכור ומה בליבנו שהצטבר

נתניה יהודית,
הופי )1097 הזה (העולם הקולנוע במדור

 ציוני בית של הסרטים שמועדון הערה עה
 ממבחר בו שהוצגו אחר נסגר, אמריקה
 וילהם מר של מאוספו הטובים הסרטים
 לתשומת להעיר ברצוננו כד על ואן־ליר.

 נסתיימה אלא נסנר, לא שהטועדו! ליבכם
 את להתחיל עומדים אנו עוגה. של סידרה
נובמבר. חודש בסוף העונה

 תל־אביב מסינג, רומן,
 ציוני בבית התכניות מנהל של הערתו

 שמר הידיעה, את סותרת אינה אמריקה
 בבית־ציוני־ מסרטיו עוד יציג לא ליר ואן

אמריקה.

1100 מספר
 29.10.1958 תשי״ט חשוך י״ד
פרוטה 550 המחיר 22 שנה
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