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 אולם יפה. רגש אינה לעולם שמחד,־לאיד
 במום השבוע שלקיתי להודות מוכרח אני
זה.

 המאמר את קראתי כאשר קרה הדבר
המכו העתון התלונן בו הארץ, של הראשי

 חושיססאן וראשי מפא״־ שמרכז כך על בד
 ההאשמות על ויכוח לשום עמו נכנסים אינם
 העתון של בסידרת־המאמרים כלולית שהיו

 תגובה!״ במקום ״התחסדות ושות׳. חושי על
 מפא״י אולם רבה. בהתמרמרות העתון, זעק

 קבע כך הארץ, מאמרי בדרכה: המשיכה
רצינית. תגובה לשום ראויים אינם המרכז,
 מלפני הטובים בימים נזכרתי משים כלי
 את הזה העולם פירסם כאשר שנים, ארבע
 מאמרינו חושיסטאן. על מאמריו סידרת

 שחזרו ההאשמות אותן את למעשה כללו
 בחיפה שקיימים — הארץ במאמרי גט עתר,

פול ופיתויים, לחץ ופחד, טרור של שלטון
 החזית שמאחורי ורודנות־יחיד, אישיות חן

 חיפה נשארה מפעלי־פרסומת של .המפוארת
 על- נוסף שמריה. על וקופאת מפגרת עיר
 נוספים פרטים הזה העולם חוקר גילה כך
 גילויי כספים, של בלתי־חוקית גביה על

ועוד. ציבורית שחיתות
 הו הזה העולם של האלה הגילויים כל

 לפרטי־ עד מפורטים היטב, ממוסמכים
 אפילו מכן לאחר אושרו בחלקם הפרטים.

 הגיבה האם אולם מבקר־המדינה. על-ידי
 האם חקירה? דרשה האם העברית? העתונות

מ ותבע זכויות־האזרח למען נזעק הארץ
 על וענינית מפורטת תשובה וממפא״י חושי

ההאשמות?
שתק• הארץ שתקה, העתונות שלא. בודאי

 געשה הזרוע, כוח הופעל הזה העולם נגד
 בחיפה, מכירתו את למנוע מחפיר נסיון
הת (ולא במערכת הוטמנה קטלנית פצצה

 בדפוס. התפוצצה ושניה במקרה) אך פוצצו;
 והעתו־ — רעשה חיפה בכנסת, ויכוח היה
שתקה. נות

 והארץ העתונים, של קשר־השתיקה בגלל
 לעצמו להרשות אז חושי היה יכול בראשם,

להכ לא ציבורי, באופן בכלל להגיב שלא
 קשר־ההשתקה בגלל אחת. האשמה אף חיש
 ביום לקבורתו הדבר גרם לא העתונים, של

 מן יצא הרי קוצצו, שכנפיו אף הבחירות.
 שלטונו להמשכת מספיק תב עם הבהירות

 מאז). רוככו ביותר הבולטים שפגמיו (אף
הציבוריים. בחיים מאז השולט תקדים ניצר

★ ★ ★
 עם הגובל עצמי ובבסחון הארץ, בא והנה
 כאשר שונה. הכל יהיה שאצלו סבר יוהרה
 אי-אפשר לו, נדמה היה כך מדבר, חארץ
להגיב. שלא

 הראשונה. כפעם השניה הפעם אץ אולם
 העולם של הגילויים בימי שגעשה חיפה,
הציבו כלי־הביטוי שכל תקווה מתוך תזה,
 התרגשה לא ובירור, חקירה ידרשו ריים

 העתונות, אדישה. נשארה היא השניה. בפעם
 לשתוק הוסיפה הראשונה, בפעם ששתקה

הז לא אז, שהזדעזע חושי, השניה. בפעם
 לשתוק אפשר כי ידע כבר הוא שנית. דעזע

ושתק. —
 האתיקה קציר את קצר הארץ — בקיצור
 לזרוע עור עצמו שהוא המיוחדת העתונאית

אותה.
 ההסתדרות מנהיגי כי איפוא, יפלא, לא

 בדיוק הארץ על לדבר עתה לעצמם מרשים
העולם על בשעתו דיברו בו סגנון באותו

 עתונאים הופיעו האחרונות ״בשנים הזה■
 השבוע אמר פיראטים,״ של מסוג מוכשרים

 מצא ״הארץ הארץ, אנשי על לבון פנחס
 עתוני של הטקטיאפיל (עם) המיזוג את

ק... שי  העתון של תלותו עדיפה במה ה
ה על פוליטיות, בתאוות הלקוי בבעל־בית

.העובדים? בהסתדרות עתון של תלות . . 
 הכסף בזכות אשר בבעל־בית תלות (זוהי)

.העתון את קנה שלו .  מוסרית פחות היא .
.אחרת תלות מכל .  צדיקים איננו אנחנו .

 חוטאים, ואפילו לעתים שוגים אנו גמורים,
 האור על מאנשינו, אחד כל כמעט אולם
 אנשי עם בהצלחה יחמודיד שבהם, והצל

הארץ.״
וב בבוז ״ענו חושי: אבא אל ובפנותו

 מפני פחד אל הזה! העתון שיטת על שקט.
השמצות!״ של הזה העכור הגל

 הארץ גס יהרהר זה, נסיון לאור שמא,
דרכו? על מחדש

★ ★ ★
 מאת פרטי מכתב קיבלתי ימים כמד, לפגי

 שכתבתי השורות על הגיב בו קינן, עמוס
 עמוס כותב השאר בין שבועיים. לפני עליו
 להנציחם שכדאי חושב שאני מלים כמה

 לבטא להפליא מצליחים הם באשר בדפוס,
 יהמסביר, — רבים בלב כיום הפיעם רגש

 ספר כותבת צברית צעירה מדוע גם אולי,
באנגלית:

 הלכתי מאמרך, קריאת לאחר ״אתמול,
 היה הסרס איטלקי. סרט וראיתי לקולנוע

 שאני על העצב רב. עצב בי ועורר טוב,
 לעשות מה אין שכיום שפה עברית, כותב

 מאחר וביחוד אחד, לאף נועדה ולא בה,
נז פתאום אמיתיים. חיים מבטאת שאינה
כך. דה היה תמיד שלא כרתי

 שני היינו לא מלחמת־השיחרור, ״לפני
 הרגשנו לא אבל אלף. מאות שש רק מיליון.

 חדש. היה הכל להיפך, קטנים. עצמנו את
 מאתנו, אחד שכל ידענו יפר״ היה הכל

 שכמוהו דבר ליציר עוזר ובנפשו, בגופו
 אמיתי, ריניטאנם היה זה היה. לא עוז־
 על ההיסטוריה. בספרי כמו הזהב, תור

 הדשא על בשדרות, הספסלים ועל המדרכות
 על דובר במדבר, השמיים תחת בקיבוצים,

 אדם, היה אדם כל וחשובים. גדולים דברים
 הלמו כולם ואמנות, שירה אהבו כולם
 למען יום־יום ועמלו ולחמו ויצרו והגו

עב לכתוב היה אפשר אז נשגבים. דברים
גדול. עם של קטנה שפה זו היתה — רית

 שובי- ונגד קטנים עמים נגד אני ״היום,
 של שקיבוץ מסכים אמני קטנים. גיזמים

 רק ומיוחד, נבדל יהיה אלפים מאות כמה
 ולכן כאלה, שאנחנו מפני זה, שככה מפני

 פרד שונא אני כאלה. להישאר רוצים אנחנו
 על מרחם ואני ופרובינציאליזם, בינציאלים
 מאי־ או פאסטרנק או קאפקא או איינשמיין
 ל־ כרכור בשורת את הנושאים אקובסקי

 לה־ות הלוקסוס את שרוצה מי פתח־תקווה.
 גדול. להיות צריך קיים, זאת ובכל קטן
 בפוטנציה, לפחות יכול, לא שממנו ועם

 ראוי אינו האנושות, לכל משיח לצאת
להתקיים.״
 השוב ספרותי שבועון פירסם השבוע

 קינן, של מיצירותיו כמה בפאריס מאוד
 אינו עמום כי לצרפתית. מעברית שתורגמו

 הוא לפתח־תקוזה. כרכור בשורת את נושא
 זאת בכל שהיא אוניברסאלית, בשורה נושא
אמיתית. עברית בשורה זאת) בגלל (אולי

ץ הסוף תחילת
 הרפורטז׳ת •טל חסיום •טפילות סבורני

 ניר של לבחירתו בקשר מפא״י תבוסת •טל
 לקו ),11.18 הזה (העולם הכנסה לירטב־רא׳ט

 פה כל שלמרות נתבתם, פסוים. דיוק כחוסר
 בפפ• הפוצקת ונשארה היתה פפא״י שקרה,
 לקרוא השתופפתי פשוט בטדינה. לנות

 הוה. העולם דפי פעל דווקא אלה דכרים
 היום- הפציאות את פכירים אתם לדעתי
 הרחב, בצבור ופעורים פצויים ואתם יוסית

 אזרחי ביז הרוחות חלד את ופרגי׳טים
 •טהפפלגה סבורים עודכם האפנם המדינה.
כבעבר? מוצקה חיטלטת

לים ש •רו הללי, יצחק
 כד כל חסיד הוה העולם נעשה ממתי

 שש שהוא אתדוודחעבורה מפלגת ש? נדול
 יצר הפעם דחוי אתכם שנם רומני הכנסת? נירטביראש חברה של בהכתרתו לנצחונה,

 בס־ לב?וד הקואליציה מפלגות את שדחה
 בסו- לתפור האופוזיציה מפלגות ואת פא״י,

 בכר להתגרות מנת על עליהם, שנוא עמד
 מדי, מוקדמת עדייז שפחתכם אולם פא״י.

 ולא לפפנה, ספל אינה ניר של בחירתו
 תלמד היא להיפר, מפא״י, של סופה תחילת

 הבוגדים משותפים להזהר כיצד מפא״י את
 הכנסת נשורות גיליתם ׳טכאילו הפרד, בה.
 כל שיתעורר. לפני עוד ידעד מפא״י נגד

 בגנו סיכה בדקירת אלא איג! עקיצותיכם
דגניה ב., ב. פיל. •טל

אג־ של פניהם הבעות למראה נהניתי ...
 מעני היתה ביהוד ההצבעה. בעת הכנסת •טי

 עכור ההצבעה בשעת ביג׳י, של תמונתו ינת
 נראה כ׳טהוא ההצבעה, ולאהר לוקר בדל

 דומני צוננים. של קיתוז עליו שפכו כאילו
 בינ׳י של זו תמונה לשים צריכים שהייתם
 מפלת את מכל יותר מסמלת היא כי בשער,

תל־אביב הירש, ברוך מפא״י.
ד,קיימת דקרן תרדמה
 הבהבה למקרא להאמיז יכולתי ולא במעט

לדע ).1118 הזה (העולם ההר״ בראש ״שוד
 רק לא יחסנו את זה סיפור מאפ״יז תי
 כלפי אלא בתוכנו היושב הערבי המיעוט אל

 מנהיגינו מקוים איד בארצות־ערב. שכנינו
 כשספורי אתם, בשלום לחיות נוכל פעם שאי

 יום־יום, לעינינו המתממשים כאלה זוועה
לדו ויעבירו הערבים בקרב לב! מאב יעברו

 יודעים שאינם ליהודים השנאה את רות
דיברתם. על לשמור

חיפה שחר, פנחס
 ערב ככפר שוכז הבידואים שבט שבטנו,

 את ומעבר בשנים, מאות כבר זבדט אל
 מאז עדריו. את עליהז ורועה המקום אדמות
בשתי בתינו את הקיימת הקרן אניטי הקיפו

ה עירינו את להחזיר יכולים איננו לים
 ריחמו, לא הקוז״ט על אפילו הם ביתה.
הקב כולל בית־הקברוח, שטח כל את ונטעו

 הערבי האורה האם שואלים: אנו עצמם. רים
ה הקרן רשאיה האם הפקר? הוא בישראל

כתמונודהשיחזזר סלפטד תלמיד
 בו כפר של אדמותיו את ליער להפוד קיימת

 אי! האם ישראליים? אזרחים מאות יושבים
 ישראל סובלת האם ליער? שוממים הרים די

 מותר שהכל נד חקלאיות, אדמות מעודה
ערבי? אזרח לנ-טל כשבאים

זבז־אט ערב חסן, עלי מיוזמד
ד ע  ממש־יד מדוע ידעתי לא עכשיו ...

 לא שהיא חשבתי לקרז־הקיימת, לתרום בני
 אדמות שוד על כתבתכם לפי דבר. עושה

 עושים שלפחות נוכחתי נרגעתי. הבימאים
בכספי. משהו

באר־שבע פלאי, גיורא

.במפ׳טלה. אמוז אי- הצבעת מעי; וזוהי בממשי־י־ להאמיז
ירושלים הנגדי, חזקיהו

מתיי’ מצפון
 את לכנות מעיזים אתם חוצפה באיזו
 (העולם וב׳טתוי כשיכור איתרמז המשורר

 לכד: הזכות את לכם נתז מי )?1118 הזה
תל־אביב כנעני, י.

 יין שרווה אדס כשתוי המגדיר — המדע
בלבול־חוטיס. כדי מד

 אלתרט: נתז פרשת על לקרוא; נדהמתי
הרא הפעם וו 1אי ההיאטרוד. כ״מועדוז

 התנהגות על שמועות לאזני שמניעיה שונה
 בשס רבים בפי חסכונה האיש, של זו מעיז

 נוטל מנין לשאול ברצוני מצפון־האומר.
 לאיורים. מוסר להטיה הא!מ־ז את אלתרמן

 כל קידם מושר להטיה צריך שהוא בעור
לעצמו.

וזל־אביב נשר, ח.
דחק הגשמת

נטי בעני! הכתבה על אתכם מברר הנני
 עלי ).1117 הזה (העולם הספר ישובי שת

ומע איביקט־יבי מאוד היה שהדיון לצייז  והנרו, הראל הקבוץ ממיסרי כאהד מיק.
 בז אני העדות. כמה לרוסיה רוצה אני

 השלישית. העליה מחלוצי ציונית, משפחה
 חלוצית. ברות צעיר מגיל שהתחנכתי מובן

לא ונעשיתי הצעיר ה-טוטר לתנועת הגעתי
 שאצ־ לי ומובן ברור אז היה מבוגר••־.. הד

ל הראשונות בשנים חד׳ט. לטשק-ספר טרה
 חברי וכל משפחתי הורי, במיטק, שהותנו
ש הזדמנות בכל אותי. והעריצו בי התגאו
 על וברצינות בעניז שאלו העירה, הגעתי

 להיות בקיצור, והחברה. דמשק התפתחות
ונביי. מכובד דבר היה ההם בימים קיבוצניק

 שמעניין חושב אני אך סוציולוג אני אי!
 זה. בשטח הענינים השתלשלות את לחקור

 העירונייב חברי בעיני ונם הורי בעיני י,פ
 אני הקומונה. איש של ערכו לאט. לאט ירד
 העירה קפצתי בו היום את אפילו זוכר

 איכר. ״הלו, לקראתי: שצעק חבר ופנ׳טתי
 תשקע עוד מתי עד שלד? חפרוה שלום מה

 שהמצב נוכחתי שנים משפר אתרי בבוץ?״
והו הותיקים חברי רק לא נריע. יותר עוד
 הכל. לשמוע מוב! הייתי מהם התקיפוני. רי
 היום. ער ומשוכנעים משוכנעים, היו הם

 נוכחתי אר וטובה, ישרה היא •טלי שהדהד
 יום־. את ידע שלא הצעיר, שהדור לדעת
 נעשה ומשק־הספר חקבוץ ערד את למד שלא
 ל׳טו:• נעשים הארץ ילידי דרבנו. אויב ממש

 דרכי את מחשיבים לא חם המשקים, בני אי
 רואים כולם כעבודת־דחק. אפילו ההגשמה

 בסוד ובטלנים. כפרזיטים הקביצים בני את
עזבתי. אני גם

 אני חברי. ובפני עצמי בפני אני מתביש
ה פני את לשנות הדרכים שאחת חושב

 היא הקומונה בבור את ולההזיר דברים
 אחב גם היתר שבין לערכים הנוער תינור

 רק לא שתמשיכו מקוה אני יעדם. לוחמים
נד־ כי'אם עובדות בקביעת

זה. בכיוון מוסר טפת
בורוכוב. שכונת ק. יוסף
משוחזרת :שיקה
״־ ה׳ בכתר, ״הטרור לכתבת

 מצורפות )1113 הזה (העולם
 באחת הסברים. עם תמונות

 עודד בני, מופיע התמונות
ב ד׳ בתה תלמיד סלפטר,

 חקלאי התיכוז הספר בית
 מאלץ כשהוא חנה, בפרדם
 לנשק טמנו צעיר תלמיד
 כוונתכם חיתו! אם עמוד.
התלמידים, ביו טרור לביים

ב זאת לציין עליכם היה
ד׳ בכיתה לומד בני מפורש.

 שלא כך מיסד, אותו •טל
ההת .לעניז קשר לו היה ה מתקבל מהתמונה עללות.

תדבר. קרה שבאמת רושם
בהר הפעיל אדם בתור

רבה. אי־כעימות התמונה לי נרמח צבור, מוסרות בה
ושואלים: צר סכל אלי פונים

ו מאחר לנער?״ קרה ״מה
ומוכ חביב כנער ידוע הוא
מ־ אפילו לבריות. ונוח שר סב;־ טכתב הניע ניו־יורק

 הניע תעתוז אשר משפחה,
מת תכנו לפי ואשר אליו
 התפרע שהנער הרושם קבל

 ־מאוד מדוכא עצמו הנער
לתוצאות. אני ותושיט

תל־אביר סלפטר, ו.
 עודד נראה בה התמונה

 לנשק תלמיד מכריח סלפטר
 נמו תמונה), (ראה עמוד
נ שוזופיפו התמונות !שאר

 ולא מאורעות של שחזור היא זו, כתבה
ב צוין זה דבר המאורעות. בשעת צולמה
 מקום אין סביר. קורא לבל וברור פירוש,

 עצמו שהוא שעה הנסר, דכאון על לדבר
 ועז־ שאתנו, המאורעות את לשחזר התנדב

אחרים. וערים מזיבן השתתפו בהם

צבעתי טרוף

אי־»נזון הצבעת
 הה*ט- בעני! העתוז דעת עם מזדהה אני
 נדמה אד אחרות, ובנקודות במרחב תלבות

במי העם רוח על הדגש את שמתם שלא לי
ה את מספיק ניתח לא העורר מספקת. דה

 שיש בת׳טיבות דנתם לא שברוח. חשיבות
 המתחדש העם בלב המפעמת האמיתית ברוח

 חוסר־ על הדניט את שמתם לא בארצו.
 אזרת• רוב בקרב שפשה המדאיג האמונה
שא בכד מתבטא ות חוסר־אמונה המדינה.

 לא לעליה, העזדה במו קדוש דבר פילו
 ער מוכיחה רק זו עובדה העם. את עורר
העם הדל שהפעם מוכיחה היא הנענו. להיבז

(העו האחרון עתונכם ׳טי האחוז! בעמוד
 ציורים של תמונות פירסמתם )1118 הוה לם

 נורמאלי" כאז מי הכותרת: תחת
 איר לא. בטת שאתם היא
 ולחשו באמנות, כד בדי

 חממו עם משוגעים
 לה שאיז אנשים רק

 וידאל מעשיה לעשות
ורוגז.

 זה בגלל אולי
 הנורמאל תמונות

גלוקל קורא


