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המודעות. לתוכן אחראית איננה המערכת

 המערכת: צלם
פרז אריה

המערכת: חברי
 גלילי, לילי נלור, שייע בר־ריין, מנשה
 הרמוז, אברהם ורר, רותי הורוביץ, רויד

 סמו, אביבה אלכסנזםים, מנצור. עטאללח
הרז. שלמה הינז, עמוס

ל העתונאית העבודה קוסמת תמיד לא
בעליה.

 על מוסמכת אינפורמציה שקיבלנו מהרגע
 הצפון־ היהודי קדוש, דויד של פעילותו
 לו להביא כדי הג׳ינים את שגייס אפריקאי
 המאמינים כיסי מתוך ישר זהב, של אוצרות
 לבדוק במערכת הוחלט ),1099 הזה (העולם

למעשה. הלכה הסיפור את
 מחברי שניים עצמם על קיבלו התפקיד את

 בחיצוניותו ^כבר מהם: אחד מספר המערכת.
 קוסם בו ששוכן רושם קדוש של ביתו עורר

ת וילה זאת היתר, רציני. בי  מהודרת, •
נ גדול, אולם־כניסה בעלת *  נאים. עצים מ
ף היה בלתי־מאמין אפילו ק ת הי *ל  פחד ינ
ם בין בלילה בהולכו סתום אלה. ■

שחברי, כך התפקיד את ״חילקנו
ערבי הערבית בשפה השולט |* ר:  אמיתי, ונ

 לרוע לי אני,*ך,;ש ואילו כמתווך, יופיע
^ אירופית הופעה המזל * ו כ אופיע מ
אצל כמו ראינו כשנכנסנו, לקוח.
בסב חיכו8״~£ב3פאצייי כמד, מכובד, רופא
 בלבו טומן מהם אחד כשכל לתורם, לנות
אחרת. צרה

החדש, בלקוח מיד הבחין קדוש, ״כשנכנס
 עיניו היוצאת־דופן. המערבית ההופעה בעל

 המתוזך כלשהו. ספק מיד הביעו הפקחי־ות
 ששמע הסביר הוא בעיתי. ואת אותי הציג
 מקרה אפילו לרפא מסוגל שהוא רבות, עליו

שלי. כמו מסובך
 אלי פנה בערבית, ארוך דו־שיח ״אחרי

התבל בעיתי. את להרצות והזמינני קדוש
 החלטתי האחרון ברגע רק כי קצת, בלתי

 שחקנית שישנה הסברתי סיפורי. יהיה מה
 וש־ בה, שהתאהבתי מאוד, יפה מסויימת,
 כרס בעל עשיר, אחד שבא עד בי. התאהבה

ממני. אותה ולקח וכסף,
 השיב מעיניו, מש לא שהספק ״קדוש,

 שהרי בג׳ינים, מבטחי את לשים לי שאסור
 רק טובים והם בכלל, קיימים אינם ג׳ינים

 רופא עצמו הוא מטומטמים. ערבים בשביל
 לעזור היה יכול והוא מפארים, עוד גדול,

מל בעדו מונע הישראלי שהחוק אלא לי,
 מוכן הוא זאת בכל כשרונו. את הפעיל
 המשלמים הלקוחות, לשאר בניגוד בי. לטפל

 בכלל. לו לשלם אני אתבקש לא דמי־קדימה,
 לתת אוכל המוצלח, הטיפול גמר אחרי רק
נפשי. כאוזת מתנה — בכך ארצה אם — לו

 את יסורי, את באוזניו שפירטתי ״אחרי
 הבטיח האהבה, צרות ושאר הנדודים לילות
 עלי הטיפול: פסיכולוגי. טיפול בי לטפל

 פעם שבועיים במשך אהובתי את לראות
 עמה. לדבר לא אך בה להסתכל ביום, אחת
 להופיע בכלל להפסיק עלי שבועיים אחרי
אלי. להתגעגע היא תתחיל ואז עיניה, לנגד

 שאלתי. יצליח? לא הזה המתכון אם נ־ה
ה כעבור לבוא עלי לי, אמר זה, במקרה

מב הוא נוסף. פסיכולוגי לטיפול שבועיים
 אוהבת הבחורה כי ,100ס/סב־ הצלחה לי טיח
או היא השני האיש אצל ואילו אותי, רק

הכסף. את רק הבת
 הסיפור את הזה העולם פירסם ״לצערי

ומ השבועיים, שעברו לפני קדוש דויד על
 לא לכן בטיפול. להמשיך ממני שנבצר כאן
 לא. או מוצלחת השיטה אם לעולם אדע

 דומה, במצב נמצא הקוראים אחד אם אולם
 ואז הנ״ל, במתכון להשתמש יכול הוא

 התוצאות.״ את לי להודיע אבקשו
 קדוש של הג׳ינים כי להוסיף הראוי מן

חבר־ אותו צילם באשר אותו הזהירו לא

 שרוולו, דרך השיחה, שעת בעצם המערכת
בכך. ירגיש אף שהקוסם מבלי

★ ★ ★
 להוציא לנו כדאי שהיה נדמה לעתים
 מהגבות כולו מורכב שיהיה שני, שבועון

 יכול זה הזה. העולם על האחרים העתונים
מבדר. אף ולעתים מאלף, חומר להיות
 מיקוניס שמואל שבוע לפני נאם הנה

 והקדיש מק״י, של המרכזי הועד במליאת
 ולפעולה הזה להעולם מדבריו ניכר חלק

 בטעות. (אגב יחד כורך הוא אותם השמית,
ו השמית, הפעולה בטאון אינו הזה העולם

 של הפוליטית הזרוע אינה השמית הפעולה
 חברים, שכמה הוא היחיד הקשר הזה. העולם

הגופים). לשני שייכים בתוכם, ואני
 למען מלחמתנו על אותנו משבח מיקונים

 או פחות ברמזו בישראל, הערבים זכויות
 זה עם יחד מק״י. של פטנט שזהו יותר
 האינטרסים את משרתים שאנחנו קובע הוא
הגדולה. הבורגנות של

 שפורסם מאמר לידי הגיע שבוע באותו
 (״המלה סלובו רוסקויה נזבוייה של בגליון

 אנטי־סובייטי רוסי עתון החדשה״), הרוסית
 ב־ ושהועתק המערבית, בגרמניה המופיע
 הוא גם הרוסית״), (״המחשבה מיסל רוסקיה
 כי על העתון מקונן השאר בין סוג. מאותו

 במתכונת בישראל, ביותר הנקרא ״השבועון
שו קרים״, ״ציניקאים בידי נמצא הטיים,״

 העתון: שואל אל־נאצר. ועבד כרושצ׳וב תפי
 האלמנטים את ישראל ממשלת סובלת ״למה

האלה?״
 אותו של גליון אותו של עמוד באותו

 הגנראל על רשימת־הספד מתפרסמת עתון,
 להוצאתו שנה 12 במלאת ולאסוב, הרוסי
ש בוגדני סובייטי גנראל ולאסוב, להורג.

 רוסיים גדודים גייס הנאצים, למחנה עבר
 היט־ של הצבא במסגרת מולדתם נגד שלחמו

רוסיה. יהודי בהשמדת במיוחד והצטיינו לר
שהיר־ הרצאה מעריב פירסם שבוע באותו

 של פנימית בישיבה בן־גוריון דויד צר,
הת הוא היהודים. רישום פרשת על מפא״י

 זה, בענץ הקיצוניות התפיסות לשתי נגד
 בצד הדתיות המפלגות עם מזהה הוא אותן

 אמר השני. בצד הזח העולם ועם האחד,
ביג׳י:

יהודי. עם שיש מכירים אנו יהודים. ״אנו
 שיכתבו הצעה היתה היהודי. העם בני אנו

 פירושה נתינות נתינות. רק בתעודת־הזהות
 — לבחירות דאגה רק יש אם ישראלית. —
 אנשים יש אבל טוב. מוצא להיות יכול זה

 יהודים ישנם בארץ דאגה. עוד להם אשר
התי לה. מטיפים והם תיאוריה, להם שיש

 ישראלית, אומה נוצרת שכאן אומרת, אוריה
 והיהודים הזאת לאומה שייכות אין וליהודים

כנע לזה קוראים לאום. ולא דת הם בעולם
 כאן נולד הזה. העולם לזה וקוראים נים,
 יהיה אם דתי. אינו הגדול שברובו חדש דור
 צריך סכנה. ישנה יהודי, ולא ישראל רק

די...״ שהוא שידע הו י
במ אותה שניסחתי כפי דעתנו, הגדרת

 הזה (העולם אנחנו?״ יהודים ״האמנם אמר
 מאמר באותו מדוייקת. לגמרי אינה )1070

 הלאום ״יהודית״, תהיה הדת כי הצעתי
 ״ישראלית״. והנתינות ״ערבי״) (או ״עברי״

 בן־גוריון שמר הראשונה הפעם זוהי אולם
ולענין. הוגן ויכוח עמנו מתתכח

 לקדם יש הרי לבאות, גם סימן זהו אם
 של כללי נוהג קביעת בברכה. הדבר את

 האוזירה לטיהור הרבה תתרום הוגן ויכוח
במדינה.

מכתבים
ירחמו אלדה

 עורר כפר־קאסם נאשמי במשפט גזר־הדין
 את מצאה זאת תגובה בצבור. שונה תנובה
 של השונים במדורים והז בעל־פה הז בטויה

 להשתחרר יכול אינני אד שונים. עתונים
הרו האנשים אותם שכל מהרושם לגמרי

 טית־ ,מסכנים קרבנות המשפט בנדוני אים
 מספר אביא טענתי לביסוס מדעת. ממים

נקודות.
 אבזריות תור בוצע כפר־קאסם, טבח (א)

סדיסטית.
 העוצר הטלת פקודת הובאו כאשר (ב)

 מיחידות אחת אנשי לידיעת בצועו ושיטת
 של במחלקתו שמדובר לי (נראה המשנה
 ברבר, מוחלט בטחון לי אין אד דהאז,

 זאת), להבהיר יוכל התביעה בנאום עיוז
 שבשמחה התרגשות האנשים תנובת היתה

 לירות ה״סיכוייס״ לאור שהתעוררו ומתיחות
 בפקודה דובר באילו ממש ערבים, באזרחים

 קבלת בעת כבר אכן, ברווזי־בר. ציד על
 האש פקודת ניתנה בטרם העוצר, פקודת

 הי־ זה מוקרם בשלב כבר עצמה, הרצחנית
הרצה. כוונת קיימת תה

שמבצ בדבר, ספק בל כמעט לי אין (נ)
עבי עוברים שהנם ידעו המתועב הפשע עי
 קיוו זאת עם יחר אר חמורה, פלילית רה

ה בכוון לחול העתירה ההתפתחות שעקב
ב חשבו) (כד הצפויות הצבאיות פעולות
 לעתים שקורה כפי הפשע, יטושטש גזרתם,

ההזית. ובסערת איבה בפעולות
 מלינקי רם"ן דווקא מדוע הדבר מפליא

 עשה הוא וכי ביותר. הכבד העונש את קבל
 אל״מ של פקודתו העברת זולת אחר דבר

נו היה וכי מילולי? באופן כמעט שדמי
 העונש מידת דהאן, לנבי עצמו? ברצח כה

 הוא־הוא מדי. קטנה הנה עליו, ננזר אשר
 פסק-די: ללא להורנ להוציא צווה אשר

 הסתפק לא דהאן אד מפשע. חפים אנשים
 ותאוות הרם - צמאון מתור פקודה. במתן
 מתור מצפון, נקיפת ללא בעצמו, ירה הרצח

 פשעו השלווים. בכפריים סדיסטית, אכזריות
ש בעובדה ומובלט מודגש עוד דהאן של

ה מפקודתו התעלמו המחלקות מפקדי יתר
 בפעלם והפרוה, שדמי אל״מ של רצחנית

דהאן הומניים. ורגשות דעת שיקול מתור

אמיר נערת־שבוע
ו קרבנותיהם ישל בסבלם אשמים ופקודיו

 קרוביהם של בסבלם וכן הנרצחים, קרובי
 מבצעי כלפי לרחמנות מקום כל אין הם.

מלבו כליל נעדרה זאת רחמנות כי הפשע,
.1956 באוקטובר 29 ביום תיהם,

איחוד גבעת־חיים, בן־זאב, יוסף
 אלו!־- את להעמיד שההחלטה סבורה אני
או נבונה. אינה לדין שדמי יששכר משנה

 ברכת על וחוזרים דמו, את התובעים תם
 מאלה טובים אינם לגביו, ירחמו" ״אללה
בכפר־קאסם. דם שתבעו
הני יזכו אם הכל. תם ובזה משפט היה
 טוב. מה בחנינה יזכו או בערעור דונים
 הזאת? העצמית ההצלפה כל מה לשם אולם
 כאובה בפרשה ולדוש לחזור עלינו מה לשם

 דורש שהצדק יתכן פרטי-פרטיה? על זו
 האומה טובת אר לדיז, שדמי את להעמיד

זאת. מאפ׳שרת אינה
חיפה רביד, חסיד,

 בו לדין, שרמי את להעמיד במקום ,. ,
 ולהעמיד מגבוה, ניתנה הפקודה כי יתברר

 בו במשפט הגבוה הפקודה נותן את לדין
 עוד היה הראשונה הפקודה נותן כי יתברר

מלמעלה. ישר להתחיל מוטב גבוה, יותר
תל־אביב גלאון, ח•

מא פעם מדי מופיעים ״חרות״ בעתה
 כפר- נאשמי את מציינים רק שלא מרים
לאומ כגיבורים משמר־הנבול אנשי קאסם,

 התועבה מעשי בזכות מצדדים אף אלא יים,
להר העתונאים אגודת יכולה איד שלהם.

חב על נמנים בו שהכותבים שעתוז, שות
 בזה רואים אנחנו בזאת? לדרגה יניע ריה,
 גם לחזור יכולים הזה מהמין שמעשים סכנה

אחר! במקום
כפר־קאסס סנסור, מ.

חינוך במקום תפאורה
 הקמת על ל״י מיליון 10 להוציא ההצעה

מגוחכת כל־כד כתחילתה לי נראתה זנגוף די- לכיכר מתחת מנהרות של קומות שלוש

 אף תזכה לא כי שסברתי עד ודמיונית,
 בפי איננו, דבר שום אולם רציני. לדיון

ש בעיר שלנו. בהלם בלתי־אפשרי הנראה,
 זונות שאלפי אפסי, הוא בה הגנים שטח

 שיכון מחוסר שנה מדי אותה לעזוב נאלצים
 שצעיריה הדעת, על מתקבלים במחירים

 חוסר בגלל תיכון לחינוד בה זוכים אינם
ל העיריה מועצת חברי מתכוננים כספים,
 כסכום מיליון 1,5 הצבור מכספי הקדיש
גרנד תפאורה בעיקרו שהוא לענין ראשון
יוזית.

 העתונות של שתיקתה יוחד עוד מפליאה
זו. בפרשה

תל־אביב מנר, מיכאל
קומוניסט? מי

 התפרסמה חודש לפני ״הבוקר״ בעתו!
 רמה הערבי הכפר את המתארת רשימה
 קומוניסטי. קשר כמרכז המערבי שבגליל
 מבקש הנני ישראל. למדינת שנאה וכמקור
 הרשימה על עיתונבם באמצעות להגיב
הנ״ל.
תו לפינוי גרמו שהדרוזים נכון זה איז
 .1948 שנת בשלהי הכפר של הנוצרים שביו

 גורשו הנוצרים התושבים כי היא האמת
נת או״ם לנציגי הודות ורק צה״ל, ידי על

 מנתה אז כבר התושבים. שיבת אפשרה
ו תושבים, 2500ם־ למעלה הכפר אוכלוסית

 משפחה כל ״הבוקר״. שכתב כפי 1400 לא
ה צעירי וכל משלה, אדמה בעלת היתר,

עבדו. כפר
 הנוכחיים חיינו תנאי כי נכון זה אין
ה צעירי מרבית אז. משהיו יותר טובים

 השכלתם. למרות עבורה, מחוסרי הם כפר
האפ כלל בדרד מהם נשללת כ!, על יתר

 מציין הרשימה בעל עבודה. להשיג שרות
 קומוניסטית פעילות למרכז הפכה רמה כי

 אם לישראל. עיקרי שנאה וכמקור בגליל
 לשיפור הצבאי, הממשל לביטול דרישתנו

היהו שבנינו עם ידידות ליחסי חיינו, תנאי
 הם ערב, למדינות ישראל בין ולשלום דים

 נראה לנו אד מסיתים. הננו הסתה, בבחינת
 מש־ עם אחד בקנה עולות אלה דרישות כי

צודק. טר־חיים
 יש אם מסופקני קומוניסטים. יאנו אין
 את האוהדים אנשים מחמשה יותר ברמה
 ש״הבוקר״ שהציונים־הכלליים בעור מק״י,

ה בבחירות ברמה קיבלו כבטאונם משמש
קולות. 350ב־ אחרונות

רמה ג׳בראן, יעקב
אנטישייעיזם

 נגד הסנסציוני המשחק על גלזר שייע של הכתבה את )1098( הזה בהעולם קראתי
ה מההומור נהנה פשוט אני חיפה. הפועל

הופ והנה שלו. בכתבות שייע של אופייני
של זרם מי: שבוע, אחרי לקרוא, תעתי

 כולל רבתי, חיפה מאיזור מכתבי־קוראים
 ממש הם האלה המכתבים וכל יעקב, זכרון

אנטישייעים.
צו כמה עד לדעת נוכחתי כשבוע לאהד

 לגיון־ לקבוצת בנוגע שייע של כתבתו דקת
 את בפח להפיל שהצליחה אחרי כי הזרים.
 ימים אחרי הצליחה תל־אביב, מכבי הנהלת
ה של החריף ריחו בעזרת לשבר מספר

 שתסכים תל-אביב, בית״ר הנהלת את כסף
 צ׳י- את שנם נוכחנו זה במשחק בחיפה. לשחק

לפ עלול חיפה, הפועל של האליל קובסקי,
שחור. יום קוד

 חיפה הפועל של הפינכה מלהבי ולכל
על פעם נברתם שאם תחשבו אל אומר:
 במקום העולם. את כבשתם תל־אביב, מכבי

מ כשרונות שתעריכו מוטב לזרים, חנופה
 מוכנים שהייתם האיש את ובראשם קומיים,
ב האמת את שכתב מפני רק חיים, לטרוף
גבעתיים פלוטניק, דב גלזרי! הומור

 דיסקין יואל של למכתבו לענות ברצוני
 ו־ שתקפני ),1100 הזה (העולם מתל־אביב
נו יואל: ידידי עוול. לא על השמיצני

 ובבית־ הלברשטט, בעיר בגרמניה לדתי
 היולדות במחלקת ולא שם, המקומי החולים

חיפה. הפועל של
 העולם נליון את בעיון לקרוא תואיל אם
 ש־ תבין מכתבי, מופיע בו )1099( הזה

 לראות אני מקוה כמור כמוני לשוא. תקפתני
ה עם יצליח ואם חיפה, בשערי שייע את

 את להביע לי והרשה הכבוד. כל כדור,
 מכבי של בבית־החולים שנולדת השערתי

לר. יבושם אד תל־אביב.
חיפה רמז, רמות ארגמן, צבי

סרק מוקש
 בעוד שכמותכם. חכמים הפעם, נוקשתם

 אתם )1099( הזה העולם של 9 שבעמוד
לח אותו וגומרים פריי פיטר את מורחים
 על פסקנית דעה הבעת כדי תור לוטין,
 אותו של 19 בעמוד הרי האיש, של אופיו
 האבן״, ״מלאד המחזה על בביקורת עתון,

 הבא: הפסוק את מקרה כבררר מוצאים אנו
 פריי.״ פיטר של והתוסס הער ״בבימויו
 עשרה לאורך האם לכם? קרה מה חברה,
האמת? השתנתה עמודים

 צוז״ל גולדשטיין, משה יזהר, אורי
 נאמר לא פריי פיטר אודות ברשימה לא.
 העולם ותוסס. ער אינו שבימויו מקום בשום

 ידון והוא פרטיות, מלחמות מנהל אינו הזה
וה הצדק לפי לחוד, מקרה בכל אדם כל

יושר.
חדישה אופנה
 של השבוע נערות טובים. זמנים הגיעו

ו לראווה, הערום גופן את מצינות רותי
 שמש. במשקפי מסתירות פניהן את אילו
(ה אמיר חיה של לתמונתה מתכוון אני

 הרבה על כבר שמעתי ).1100 הזה עולם
ה משקפי לבוש אופנת על אבל אופנות,

שמ לא עדיין אחר, מלבוש כל ללא שמש,
 שלא שלה, בפנים מתביישת היא אם עתי.

הגוף. את תראה
 תל־אביב שטרן, יואל

 (ראה בפניה להתבייש מה אין אסיר לתיח
 הקודם בגליו! הצילום מזה, חוץ תמונה).

בבגד־ים. נעשה
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