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 אדם שבועיים לפני ישב במערכת, בחדרי,
 שנותיו מיטב את שהשקיע חקלאי מבוגר,

 במושב,״ אותי תראה ״אם האדמה• בעבודת
 ברחוב, ניפגש אם אלי. תיגש ״אל ביקש,

שלום.״ לך אגיד לא
חלי עלי, או הזה הטולם על כעם לא הוא

 הערכתו מתוך למערכת בא הוא להיפך: לה.
 יסרב כן, אם מדוע, זה. לעתון החיובית

 זה אצלכם, שהייתי ידעו ״אם שלום? לומר
המפלגה.״ עם שלי הסוף יהיה

 בא שבדרום, נחלת־יהודה תושב האיש,
 שם שנוצר המצב על לבו מרי את להשיח

ה המועצה ראש בין שפרץ הסיכסוך עקב
 הזה (הטולם מהתושבים חלק לבין מקומית

 אבל המפלגה, למוסדות פנינו ״כבר ).1107
 לה יש הרי לעשות? המפלגה יכולה מה

 עדיף מה להחליט לה וקשה משלה חישובים
להת או המוחלט, הצדק לפי לפעול מה: על

 סוף־ הרי המפלגתי. במאזן־הכוחות חשב
מפא״י.״ חברי אלה וגם אלה גם סוף

 הזה, להטולם לפנות האיש החליט כן על
ל להביא עשוי הפרשה שפירסום בתקווה
הכרעה.

 שבן־שיחי ולמרות עצמו, במושב ביקרתי
בהיו המקום, מבני שאיש חששו את הביע

 לא נאמנים, מפא״י חברי ככולם רובם תם
נפ — הזה העולם נציג עם לשוחח ירצה
 היה ומד, וברצון. הדלתות, כל לפנינו תחו

 הבתים? מן אחד בכל ביותר הבולט החפץ
הזה. העולם של האחרון הגליון

 הצעירים, התושבים אחד פנינו את קידם
 שירותו את סיים עתה שזה המושב, יליד

 וסהלן! אהלן הזה? מהעולם ״אתם הצבאי:
שלנו.״ התנ״ך זה הזה העולם בבית כאן

 חבר ״אני הוסיף: השיחה, את לכשסיימנו
 המפלגה. של ברעיונות מאמין ואני המפלגה,

לו עתון שקיים טוב אומר: אני זאת ובכל
 בשום תלוי שאינו הזה, העולם כמו חם

מפלגה.״
 שלנו, אוהד לאותו להבטיח יכול אני
ב רמי־מעלה מנהיגים גם כי מפא״י, חבר

ש רוצים וכשהם כמונו. חושבים מפלגתו
של הצרים שהאינטרסים דבר, ידע הציבור

סופרים זכות
למע מסוגל ישראלי שסופר להאמין קשה

 סמל שהפכה באשה כפגיעה מרתיע, כה שה
 הסופר את הביא מה יודע אינני שלם. לדור

 רבקה על המוחצת להתקפתו בר־יוסף יהושע
ש ספק אין אולם ),1101 הוה והעולם גובר
ב היומי בעתו! סיפורו את שפירסטו אלה

 מסיפור כזאת בצורה אותו והפכו המשכים,
ספ כרר באיזה מצטנע שהיה בלתי־חשוב

 אח שפכו חשיבות, בעלת לרפורטג׳ה רותי,
עמו. יחד הדם

חדרה א., יעקב
 או טוב סופר, של זכותו הרעש? כל מה

 את ולבנות רוחו על העולה ככל לכתוב רע,
 לא מציאותיות. דמויות לפי סיפוריו דמויות

 כמו רטיונ״ם סיפורים לחבר צריד סופר כל
 רבקה של לטענתה הצדקה כל אי! וורן. ז׳ול

 הדמות עם עצמה את מזהה היא כי נובר,
 כל היו אילו הארבעה. בסיפור לאה של

 והיה כמוה, מניבים בעולם הספרות קוראי
נכ היתה לא בטענותיהם, מתחשב שהיה מי

מעולם. טובה ספרות תבת
תל־אביב שרף, נחמה

 שהקי־ הסערה אחרי כי בעתונות, קראתי
 בר־יוסף, של הארבעה סיפור סביב מותם

 והפסיקה הסיפור את הארץ מערכת קיצרה
שירות עושים הייתם לדעתי הדפסתו. את

 דבר, גבי מעל לפרסמו מרשים אינם המפלגה
 הזאת. למערכת הדרך את היטב מכירים הם

★ ★ ★
לע יכול יהודי כל לא כידוע, באמריקה,

 למגבית מפריע זה ישראל. למען מגבית רוך
 השנור. של אירגון־העל המאוחדת, היהודית
ה את מחלקת מצידה, המאוחדת, המגבית
 בטובם שהואילו מוסדות לאותם הכנסות
פרטיזנית. מפעולה להימנע
 העסקן ביקש למשל, אחדות, שנים לפני
 דולא־ לאסוף גלוסקא זכריה הוותיק התימני

 לבני־עדתו. בית־כנסת להקמת באמריקה, רים
 על־ בשצף־קצף מותקף עצמו את ראה מיד
 הוא כי על המאורגן, השנור קברניטי ידי

 שלו העלובה הדוגית את גם להשיט מנסה
התרומות. באוקיינוס

הת את זאת בכל קיבל גלוסקא זכריה
 אותו מכתב, לידו נפל במקרה כיצד? רומה.
לתור המאוחדול המגבית מגדולי אחד שלח
ל תרומה ביקש בו באמריקה, פרטיים מים
 של שמו להנצחת חינוכי מוסד הקמת מען
ש בישראל הפועלים תנועת ממנהיגי אחד

הק ניתנה העניין, את להשתיק כדי נפטר.
התימנית. לעדה גם צבה

 בניו־יורק סופרנו מאת קיבלתי השבוע
 נכבדים יהודים אל דומה. פרשה על פרטים
האחרונים בחודשים הגיעו אמריקה בצפון

 של הספרים הוצאת עובד, עם של מכתבים
 יואיל המוען כי ביקשה ובהם ההסתדרות,

 הספרות לעידוד דולארים אלף איזה לתרום
שרת. משה המכתבים: על החתום העברית.
 לעידוד יפה בעין תרמו כמובן, רבים,
הוסיפו מהם שכמה אלא היפה. הספרות

 הסתדרותי, מוסד הינו עובד עם שאלת־תם:
 ההסתדרות והלא ההסתדרות. מקרנות הנתמך

הז מן הנהנים המעטים המוסדות אחד היא
 בארצות־הברית. נפרדת מגבית לערוך כות
 מיוחדת מגבית דרושה אם־כן, מה, לשם
 את המנחים החוקים האם עובד? עם למען

 המוסדות על חלים אינם המגביות עריכת
בישראל? ביותר הגדולים
שאלת־תם. כאמור, זוהי,

 את טפרסמים אתם הייתם אילו לקוראיכם
האסור. הסוף

 תל־אביב פלד, יוסף
קיצוצים. ללא במלואו, פורסם הסיפור

ב הוא לבר־יוסף גובר רבקה של מכתבה
ל ראויים אתם מזעזע. אנושי מיסטר אמת
אותו. לפרסם העוז לכם שהיה על שבח

אשקלון לוי, פנחס
ת א  לסדר עליה לעבור שיש פרשה ...ו

 להיות צריכה עליה היחידה התגובה היום.
שתיקה.

כפר־ורבורג קורא,
״לא!״ לומר רוצים

 הוה והעולם מפארים הפסימית ברשימתו
הנ מפני אבנרי אורי ומזהיר מתריע )1106
 ״משטר ומפני אזוריות, בחירות שיטת הנת
 הזאת לשיטה יש ויפה, טוב משאלי־עם״. של

 טסו־ במדינה קורה מה נראה אבל מנרעות.
 הסופר־דמוקרטית השיטה קיימת בה יימת,

יחסיות: בחירות של
 כמה מתכנסים השלטת האוליגרכיה בקרב

 חדרים, בחדרי וסגורים מצוטצמים חוגים
רשי ועל מפלגתי מצע על ביניהם ומחליטים

מבי הרשימה ואת המצע את מועמדים. מת
 מש• בעצם, שהן, בבחירות הבוחר, בפני אים

להצביע זכות שום לבוחר אין שבו אל-עם

 החלוקה על להכרעה טונבלת זכותו ״לא״.
 הבחירות אחרי מיד אדוניו. ביז העונה של

האולי כאז המקובל: למסלולו הכל חוזר
משל עמד, — ושם (הנהנים) השלטת גרכיה

המיסים. טי
 היה בצרפת. ביקרתי אוגוסט בחודש רק

 דה־ של עליתו בין סוער, זמן פרק אותו זה
 עם שיחותי בכל המפורסם. ומשאל־העם נול

 כאן היה כי אחיד, רושם קיבלתי הצרפתים
 לא זה השחיתות. ננד העם של מרד מעין
 אלא מפלגה, נגד מפלגה של מאבק היה

 המקצועיים, העסקנים נגר העם של מאבקו
 ריקבון, פרוטקציה, שחיתות, של משטר נגר

אונים. וחוסר
תל־אביב דלמר, יורם

האחרון המוהיקן
 למקרא שחורה, מרה ממש אותי תקפה
 הוה והעולם האחרון האנגלי על הכתבה

ביש תלאותיו פרשת ועל ראום, טד )1101
 כד כל היתה לא אותי שהדאיב מה ראל.

 נתקל שבהן הביורוקרטיות, תלאותיו פרשת
ה על הסיפור כמו ישראלי, אזרח כל כמעט

 מ־ אחד להיות רצה והתיהד, שנימול גוי
 מה בכד. הצליח ולא — ליבו בכל איתנו

 עליון גזע של לאומה הפכנו האם לנו? קרה
 הרוצים נחותי־הדרנה כל על בבוז המסתכלת

אליה? להצטרף
חיפה קדוש, שמואל

 היום בי לציין עלי למאטרכם, תוספת :עין
 מודיע באחד מכתבים. שני אצלי נתקבלו
וחי נוסף חישוב לאחר כי הבטחה, משרד

 לבעלי למכור החליטו לנו, לעזור דרך פוש
 הוא הרכב בלבד. סמלי במחיר טנדר מכונית
 מה עדיין יודעת איני וכמובן הצבא מעודפי
 אנחנו תודה אסירי אד להשקיע, שיש הסכום
 זה, בהישג לנו שעזרו אלה לכל במאוד

הבטחון. למשרד ובמיוחד
 להרשות עמירר הסכמת את קיבלנו כן כמו

ב דירה שכירת או רכישת בין בחירה לנו
 אילו השיכון. אגר בהמלצת המורה, גבעת

מא יותר וטובה מתאימה יפה מילה ידעתי
 בה. משתמשת הייתי הלב, מעומק תודה שר

 בריאות כמה הנ״ל הסמכויות כל ידעו אילו
 היו מכתב, כתבתי טרם השקעתי ודמעות

ל אלה דברים הניעו מדוע מבינים אולי
 כואב זה רנע ועד לי, כאב בעצם כי דפוס.

נש הרי כי בכתבות. צורר היה שבכלל לי,
 האנגלים ששאר לאחר יחיד בן בעלי אר

שנים. מזה הארץ את עזבו
רמת־צבי דאוס, טובה

פיס ראום טד על בכתבה לקרוא נדהמתי
לברי להסתנן ״ניסה הוא כי נאמר בה קה

לאר נידון קטנה, בעיירה נתפס שם טניה,
 כל את הכחיש בביודהדין מאסר. שנות בע

כ נחטף״ כי טען עריקתו, בדבר ההאשמות
שלדב להודיע ברצוני טד, את שהכיר אדם
 מעולם חזר לא טד יסוד. כל אין אלה רים

 חבל שטען. מה טען לא וממילא לבריטניה
 נבונה לכתבה השתרבב זה נכון לא שקטע

 שניסה הבריטי החייל של גורלו על ומצערת,
לישראל. לעזור

צה״ל צ., ב.
 לא הכתבה, מהמשן להבין היה שאפשר כפי

 גס היתה ולא דאוס לנזר הנ״ל הקסט יוחס
 של שמו התחלף הנ״ל בקסע כזאת. כוונה כל
שאמ הבריטים׳ מחבריו אחד של בשמו מד
ונאסר. לבריטניה חזר נם

שואל דרוזי
נת בישראל הדרוזים של חובה גיוס חוק

 לא הדרוזית. הערה בני בקרב בפצצה קבל
 לצה״ל; להצטרף מסרבים שהדרוזים משום

 ו־ הם לחימה אנשי מטבעם הדרוזים להיפר,
 העדה בני בשבילם. חידוש היה לא צה״ל

בה לצה״ל להתנדב נהגו הצעירים הדרוזית
החוק. היטל לפני עוד מוניהם
הישר העתונים פירסמו 1956 בשנת עוד
עלי להטיל ביקשו שהדרוזים ידיעות, אליים

נת ויומיים יום ולאחר חובה, גיוס חוק הם
ירי לזה. מנגדים שהדרוזים ידיעות פרסמו

 אם לא. ובחלקן נכונות היו בחלקן אלה עות
 בלי מהממשלה, ביקשו הדרוזים הכנסת חברי

 גיוס חוק להטיל עדתם, בני עם התיעצות
 משא-וטתז לאחר הרי העדה, בני על חובה
מש ראשי הכנסת חברי בקשות על חתמו
 לפי בהצעה חסכתי אני ואף ומוכתרים פחות

 קיוו המדינה קום עם כי מסויימים. תנאים
 טוב יחם מהממשלה: דברים לשני הדרוזים
 מן קיבלוהו טוב יחס אמנם זכויות. ושוויון

קיבלוהו טרם — השוויון אד הראשון, הרגע

 לא המדינה קום שמאז ידוע הזה. היום עד
 את המסכן דבר שום הדרוזים בכפרי אירע

אחרים. כבמקומות המרינה, בטחון
 תחת הינם הדרוזים כפרי זאת, למרות

 אח לעזוב יכול אינו ודרוזי צבאי מימשל
 הדרוזים של אדמותיהם רשיון. ללא כפרו

יצ אשר העדה מבני וכמה הוחרמו, בחולה
ב העצמאות מלחמת לפני עוד הארץ את או

 אל ארצה לחזור יכולים אינם תפקידם, תוקף
 בני המשוחררים החיילים נם משפחותיהם.

 ואח עצמם את הגישו אשר הדרוזית, העדה
 ואשר המרינה, בטחון על שטירה לשם דמם

ואמי נאמנים חיילים בהם ראו השלטונות
 יכלו לא שיחרורם, לאחר הם, גם — צים

רשיון. ללא כפרם את לעזוב
 העניקה רבות והבטחות הפצרות אחרי רק

דרו מזכויותיהם. קטן חלק לדרוזים הממשלה
 לכל לנסוע יכול מילואים פנקס הנושא זי

יכו אינה משפחתו אולם רשיון. ללא מקום
חב זכות הוענקה לדרוזים זאת. לעשות לה

 והממשלה העברים, הפועלים בהסתדרות רות
 הדתות במשרד הדרוזית העדה את הפרידה
 עצמאות לה והעניקה המוסלמית, מהעדה
מור אינה זו עצמאות למעשה, אולם, דתית.
 לעדה. חיוביות תוצאות הביאה לא כי גשת,
 מיוחד משרד שפתח טוען הדתות משרד ואם

 פקיד ומינה בחיפה הממשלה בבית לדרוזים
 לשלוח שיואילו מבקשם הנני למשרד, מיוחד

 כי בארץ, המופיעים העתונים כל את לו
עבודה. וחוסר שיעמום מרוב למות עלול הוא
 מתעלמת המרובות, ההפצרות למרות כי

 מלאות זכויות להענקת מהבקשות הממשלה
 ישראל, מדינת אזרח כדרוזי, הדרוזית. לעדה
ה וחיילי המשוחררים החיילים ממאות ואחד

ל בזה אני פונה העבודה, מחוסרי מילואים
 מלוא את לנו יעניקו מתי בשאלה: ממשלה

 בה להבטיח שנוכל כדי במדינה, זכויותינו
קיומנו? את

חיפה קאסם, עסאם
שם־עפז
״החי הספר על בביקורת רב עניו מצאתי

 צ. של והציביליזציה״ מיז באברי תוכים
ש לפני עוד ).110ד הזה (העולם בר־טובה

ה רעות אצלי התגבשו ספרו, את קראתי
 לאותו ביחס רבות, עובדות על מבוססות

 את לפרסם תואילו אם לכם אודה ענין.
זה. מעניו ספר שחיבר האיש של כתובתו

ירושלים גונן, פ.
 אלא הסופר של שמו אינו בר-טובה צ. השם

 בלתי־ תגובות למנחע נדי בחר אותו שם־עט,
 על להתמרמר היכולים חוגים, מצד נעימות

ה כתובת את בספר• המובעות דעות כמה

 המפיצה. כרמי, בהוצאת להשיג אפשר מחבר
הספר. את

ישירה לשון
פז העברית בשירה פשטו האחרון בזמן
 עטו כפרי בראשונה נשמעים אשר מונים,

 לעברית, באולפן תלמיד או פסיכופאט של
 בשבוע בלאדות. — מה משום והנקראים

 השידור בטסנרת צה״ל, בנלי שמעתי שעבר
 שיר כמו שירים מספר מדים״, ללא ״אמנים

 אכזר, צליל או היתולית בלאדה הגרר,
 מה לדעת רוצה הייתי זראי. ריקה מפי

 מצוחצח הניגון היה ״לא המשפט פירוש
 אפשר וכיצד אכזר) צליל (מתור הוגן" לא

 או לאנגלי ברח ״הוא כזה: משפט לבנות
 יכול איר להבין יכול אינני ובכלל, צרפת?״
 שירים האתר גלי על להעלות שידור שירות

 מפיה ברור הסבר לקבל אשמח טפשיים! בה
שהי כשם כאלה, שירים ששרה ריקה של

פעוטים. חינוך על להסביר טיבה
תל־אביב אלוני, אורי

סתירות
 הנכבדים הצנזורים של כוונתם על קראתי

ל )1106 חוח (העולם ישראל מדינת של
הכו הפולקור להקת רקדניות את הכריח

 בארץ. הופעתן בעת חזיות, ללבוש שית
 הנכבדים: לצנזורים שאלה להפנות לי הרשו

 בארץ, המוסר על כד כל שומרים אתם אם
 כל את גם שילבישו דואגים אינכם מדוע

 אלה את לפחות או חזיות? בארץ הפרות
 ש־ היה כראי מזה, חוץ לתיירים. שמראים
גר ללבוש הלהקה רקדניות כל את תכריחו

 רוקא מנרות למשל, אותי, לבנות. ביים
 מנסים שאתם הדבר ולא שחורות רגליים

להסתיר.
 רחובות ליפשיץ, יהודד,

 ואחרי לפני להסתיר, ניסו שהצנזורים מה
תמונה. ראה — ההסתרה

הצנזורה ואחרי לפני כושית רקדנית

!108 הזה העולם2


