
מכתבים
או־או
 ואירופה, בארצות־הברית סיוריו על אבנרי אורי של כתבותיו כל את שקראתי לאחר

 ברצוני השמית, הפעולה של מצעה את ובז
 על־ידי שנשלח ממכתב קטע בזה להביא

 של בעיצומה בירושלים, לידידים מציריד
 בשנה המרחב על שעברה הסוערת התקופה
 העניז בעיראק. המהפכה בעקבות שעברה

 מהעובדה נובע הדברים בשירסום לי שיש
 רעיו! על כה עד קראתי או שמעתי שלא
 בעיות את לפתור השואף כלשהו, חדש

 כלשהי אלטרנטיבה לשמש ושיכול המרחב
 היותה כל עם אשר השמית, הפעולה לתכנית
 דעתי לפי עומדת אינה וקוסמת, מרהיבה

מציאותית. קרקע על
 ״באשר להל!: הנזכר מהמכתב קטע להל!
 מרעיונות חלק עם מזדהה אני לעתיד,
גדו מרחבית שמית פדרציה על הזה העולם

תו אפילו שאולי אירופי, איחוד כעין לה,
 האירופי האיחוד עם במשותף לפעול כל

 מזדהה אטרתיי־שאני שלישי. כוח הוות לסעז
פדרצ להקים שבשביל היא דעתי כי בחלק,

 להסכמת להביא ישראל על זו מעיז יה
 וגדלה ההולכת הלאומית הערבית התנועה
מקיפה. והסברה מהותי ערכים שינוי על־ידי

 לקראת להיות צריד הפנימי ״השנוי
 אנו בו הגיאוגרפי המרחב עם השתלבות

 לערבים מופנה להיות שצריך ההסבר חיים.
 עצמה לקשור מוכנה תחיה שישראל הוא

 ניכרים ויתורים תמורת שטית לאורינטציה
 הירדדסיני) נדות (שתי הטריטוריאלי בשטח

 תבהלו. אל הערבית. הלאומית התנועה מצד
 הבהירות חסר במקום השתגעתי. לא עוד

 הקרוב במזרח הסופית מטרתנו של הפוליטית
 דבר — הערבית הלאומית לתנועה וביחס

 סתום מסטי פחד הערבים אצל היוצר מה
 הנררה תבוא — כלפיהם לכוונותינו בקשר

 טדוייקת בצורה שאיפותינו של לאומית
 בכה המאוכלסים שטחים שתמורת ומאחר

 התנועה לידידת ישראל תיהפד אנשים מעט
ההת את ענק בצעדי לקדם ותובל הערבית
 קו־ ולחת במרחב הטכניודמקצועית פתחות

החדשה הסוציאלית לתנועה מעשי מנחה
 המחיר הרי הערבית, האינטלגנציה שבקרב

מטרו הגדרת תמורת לדרוש יבולים שאנו
 אפילו מדי גבוה לא הוא הסופיות תינו

 כטוב! תוכלו נאצר. נצחונות של זה בשלב
ידיים, בשתי אותנו ידחו שהערבים למעוז
 כמקודם ונמשיך זאת רק להם נניד אם נבוז.

 שאפתניים כוחות עם פעולה בשיתוף לפעול
אמרי חסות בקשת תור לה ומחוצה בצרפת

כל לנו. תנתז מתי עד יודע שמי קאית
 לא אולם וטוב יפה הוא לעיל שאמרתי מה

זאת עם ביחד צריכים אנו עדייז. נטור
 הערבית הלאומית התנועה לראשי להבהיר
 ולידידות להתפייסות זה רצוננו שדחיית

 שהם המבנה כל לחורבן בהכרח תוביל אמת
 קיומם עצם לסכנת אף ואולי עתה מקימים

כמדומני). מיליון 40( המרחב עמי כל של
 עיוורת עקשנות שע״י להם להסביר ״צריך

 ברירה שמחוסר בפנה אותנו יעמידו מצדם
 עד להמשיך כעם עקשנותנו ולאור אחרת
 הפעיל באופן להתגונן בהכרח נצטרד הסוף

 ברירה לנו תהיה לא זה ובמקרה ביותר
 לכתו־ וההכנות הקריאות מול להעמיד אלא
 הסולו לקראת כוננותנו את והשמדתנו רנו
 כל להפנות אחרות במלים או היריב של

 לקראת שלנו והמלחמתי הלאומי המאמץ
 שאין עמים השמדת של הרודאסון אפשרות
קטס לטטוש האחריות אולם לעשות. ברצוננו
 על תחול תבוא, באם זה בנוסח טרופה
 זאת עצמי. את שהבהרתי חושבני ראשם.

 אלא איום עמדת או כוח עמדת לא היא
 צריך זה בשביל הדברים. של קר שקול

 וסוציאלית רעיונית מהפכה בתוכנו שתחול
 כרחוק.״ אותו רואה שאני דבר — כאחת

ירושלים מצליח, יחזקאל

לבן כבי על שחור
 .,רצח כתבתכם על לכם להודות ברצוני

 מאוד צדקתם ),1120 הזה (העולם העליה״
 המדינה. לאזרחי הנעשה על בסיפורכם

מפ את לשאול ברצוני ללבי. ננע הסיפור
 כספים וגייסו צעקו לא מדוע השלטוז לגות
 שבשנים ממרוקו ההמונית העליה בזמן

 אלה וחמישים כמאה מנתה היא .1050-1951
 עד המעברות את רואים לא ומדוע איש.
כפר- סקיה, הריה, כמו אנשיהם, סובלים כמה

 שנות לחמש בעזה ישראליות צעירות שלוש נידונו חודש לפני
 אהובה היתה מהן אחת המצרי. לשטח הסתננות על מאפר
היפהפיה". ״המרגלת בתואר כינוה מצריים שעתונאי דגנית,

 אהובה כתבה זו, בהרפתקה שהסתבכה לפני האחרונות כשנים
הזה״. ב״העולם להתפרסם העומד ולבטיה, קורותיה על יומן

אחובח <ו>ל וסנה1
 צעירה, של וידויה - למחשבה המעורר אנושי מיסמף הוא
 במשרד פקידה כורדי, ממוצא מכובדת ירושלמית משפחה בת

 צנחנים קצין של אשתו כצה״ל, לקצונה מועמדת ראש־הממשלה,
 בהדרגה שהתדרדרה בארץ המעורה צברית ממנה, שהתגרש

 להרפתקה שהגיעה עד - מפוקפקת לחברה מסודרים מחיים
בינלאומית. תקרית שיצרה

 תשומת־הלב את להפנות הזה״ ״העולם מקווה זה, יומן בפרסמו
 שהתדרדרותו הצעיר, הדור של מסוייס חלק ללבטי הציבורית

המדינה. ואת עצמו את מסבנת

 הראשי: העורך
*בגרי •ודי

 המערכת: ראש
כהו שיום

 משנה: עורך
איתו רוב

 ,26785 סלפון תל־אביב, «, נליקסון רחוב
 ״עולטפרס*. :לנוברקים גזען .156 ד. ת.

בע׳׳נז. הזח העולם :לאור חנווביא
 .31139 טל. ת״א, בע״מ, שחנו משה וע3ד

 וזל־אביב. ובניו, טופל זוד :ההפצה
הסודעוז לתוכן אחראית איננה דנת חיזק

 כיתוב: עורך
קשת סילבי

 בכיר: כתב
תבור אלי

 תבנית: עורך
וקי

 המערכת: צלם
קרו ארית

המערכת: חברי
 גלילי, לילי גלוי. שייע בר־רייו, מנשה
 זזרגזיו. אבדתם ורד, רותי הורוביץ, דויר
קינז, עמום גזמו, אביבה אבחזסרי, יושת

7 ' * ’2

 איוו כי פעם אמרו מסויים עורך על
 מן אלא מפרסם, שהוא הדברים מן מתעשר
 לי נדמה לעתים מפרסם. שאינו הדברים

 להגיד אפשר הזה העולם קוראי לגבי כי
 מן יותר מרוויחים הם לעתים דומה: משהו

 מאשר בעתון, מתפרסמיס שאינם הדברים
בו. המתפרסמים הדברים מן

 את שמעתי כאשר בלבי עלה זה רעיון
 הארץ. בדרום הקוראים אחד של סיפורו

 ראש־ פלונית. למפלגה משתייך זה קורא
 כשמנו אלמונית. למפלגה משתייך שלו העיר
 ראש ועל ראשו על ליפול הקורא של ביתו

 ודרש לראש־העיר פנה הענפה, משפחתו
שיכון.
 ישראלי: בהגיון־ברזל ראש־העיר, לו אמר
 מפלגת למען בבחירות שפעלת אתה, ״מהי
 אלי בא אתה מדי, תעמולה וניתלת פלוני

שיכון?״ ודורש
 ״כש־ לא־ישראלי: בהגיון הקורא, השיב

 מפלגה. של מועמד היית בבחירות, עמדת
 חשוב ולא העיר, כל של ראש אתה עכשיו

 הפונים של המפלגתית השתייכותם מהי כלל
אליך.״

צחק. רק ראש־העיר
 כנראה, עושים, אשר את הקורא עשה ואז

 הוא האחרונות. בשנים בארץ רבים אנשים
הזה.״ העולם למערכת ניגש אני .בסדר, אמר:

 אמי ראש־העיר הכל. השתנה רגע מאותו
 על יבוא והכל מצערת, אי־הבנה כאן שחלה
 הקורא את הזמין עצמו הוא בשלום. מקומו
 השיכין אל העירונית, במכונית עמו, לבוא

מתאימה. בדירה שם לבחור כדי החדש,
★ ★ ★

 ״סיומי, סיסמתו את הפליט בבה עלי
לעיניו. נתגלו העולם ואוצרות היפתח!״
 סיסמה רבים אנשים גילו בארץ כי נראה

הזהו״ העולם אל ״אפנה ■יעילה: פחות לא
 בעלי־ שלילית. תופעה שזו חושב איני

 הסתם מן יודעים זה איום השומעים השררה
בלתי- האשמות מפרסם אינו זה עתון כי

מש האיום, מפני חוששים הם אם בדוקות.
לחשוש. ממה שיש מע

 העולם שם דוזקא מדוע הוא המעניין הצד
 השררה. בעלי על ופחד מורא מטיל הזה

 למשטרה, בפניה מאיימים אחרות בארצות
 לממשלה, הפרלמנט, לחבר הכללית, לתביעה

 איום להשמיע חולם איש אין בארץ למלך.
יעיל. שאינו כללית הסכמה קיימת כנראה כזה.

 יהיה הזה להעולם בפניה שהאיום כדי
 שאי (א) יאמינו: הצדדים שני כי דרוש יעיל,

 על שלטוני לחץ להפעיל או לשחד אפשר
שפר (ב) האמת, פרסום למניעת הזה העולם

 שתפוצת (ג> ציבורי. אמון יעורר כזר, סום
 בו שפרסום כדי גדולה די הזה העולם

העוול. לעושי מאד רציני נזק יביא
 שיטוי של לתפקיד יחד מצטרף זה כל

 איני השוטר של תפקידו עיקר ציבורי.
 הפושע על — בנוכחותו אלא בפעולתו,

 כדאי לא וכי פקוחה, החוק עין כי לדעת
 למלא יכול זה שעתון שמח אני להסתכן.

 מקוף — יותר גדול במקוף דומה תפקיד
הארץ. כל את המקיף

★ ★ ★
 הוא בבחירות. מופיע אינו הזה העולם

 הוא בעדו. להצביע הבוחר מן דורש אינו
 במאות שבוע מדי הנערכת בהצבעה מסתפק

 חופשית הצבעה — הארץ ברחבי קיוסקים
בשכמותה. עומדת אינה בישראל מפלגה ששום
 מלהנית־ו־,בהירות מתנהלת מדוע כן, אם

 קרא זה? לעתון מסביב רבד, כה במידה
 ד,מ־ איש־המנגנון יוספטל, גיורא השבוע
 במדינה: האמיתי האוייב על בהצביעו פא״יי,

. .״ . ש הפורנוגראפיה שבצד הזה, העולם .
 את המסמלים את להרוס מנסה הוא בו

 בן־גוריון, ד. את ואפילו היהודית, היצירה
המדינה!״ בהקמת היסטורית זכות לו שיש

לעור נדמה מה משום לעשות? אפשר מה
 רבבות כמה ולעוד שלהם, הזה העולם כי

ש היסטורית זכות המלחמה, מימי חיילים
ביג׳י. של מזו נופלת אינה

לעו רק הכל מגיע האם כמוהן. ומאות אונו,
שהורים? ואנחנו לבנים שהם אירופה, לי

כפר־מבא ברוך, שלום
אמיתית פיכה

 הוה (העולם עבר״ ללא ״עיר בכתבתכם
המ התל־אביבי כי השאר בין כתבתם )1120
 ראש־המטשלד כאשר אפילו התרנש לא מוצע

 היובל. חנינות את והחרים בפרצוף, לו ירק
 בתל־אביב. ממוצעת די אזרחית אני ובכן,
 הדבר. לי חרה והיטב נולדתי, בה העיר

 את שהגנה תעיר אילת, באילו קראתי השבוע
 בדבר התעלומה את חוקרת שנותיה, עשר

והר ומשפחתי אני ובכן, מבקרים. מיעוט
 אר בחגה, באילת לבקר רצינו מחברי בה

 שירק הממשלה, ראש מצד הפונע היחס
 אילה, את רק נם על והרים בפרצוף לעירנו

 אח ולהחרים תכניתנו את לבטל אותנו איליו
 באות ביקרן, רצה שביג׳י אילת, חנינות
הוש אני והמשפיל. הפונע היהס על הפגנה

המבק למיעוט האמיתית הפינה זאת כי בת
חנה. ביום באילת רים

תל־אביב כפקטור, אראלה

למזכיר תזכיר
 אלוז, ינאל של רעיונו כי שציינתם יפה
 ואפריקה, אסיה לעניני מניסטריוז להקים

 .0121 הוה (העולם שלו מקורי היה לא
 כבר היכז להיזכר ניסיתי דבריו כשקראתי

 זאת שהזכרתם ולאחר דומה. רעיון נשמע
 אמנם נזכרתי האחרון, בעתונכם ב״תזכיר״

 בקשר הזח. העולם של רעיונו זה שהיה
 פעילותו אם בטוח שאינני לציין ברצוני לכר

 להידוק בקשר אלון ינאל של האחרונה
 הנכונה. הפעילות היא הודו עם היחסים

 ובני הערבים בזכרון מקושר הוא דווקא
מל מימי מובהק כאקטיביסט בכלל המזרח

 מאור ייתכן סיני. מבצע ומימי השחרור חמת
 במסגרת אלו! של והחבלטוחו שהכרזותיו

במ מצטיינת אינה מתוקפנות שחוץ מפלגתו,
 לפועלים נזקים גרמו רק לאחרונה, אומה

 המתאימה הדרה את למצוא נכונות בדרכים
המתעוררת. ואפריקה המזרח ללב

תל-אביב אשל, ירוחם

למאפרת מחמאה
הת )1121 הזה (העולם האחרוז בנליונכם

 ׳,״טריוס הצנת על נלהבת הערכה פרסמה
 הקאמרי״, ב״תיאטרון אלה ביטים שהועלתה

 למאפרת עקיף קומפלימנט נם בה ונתתם
 השחק; כי לזהות הצלחתם זק: שושנה שלנו

 זלמז הוא סיזאר, האב תפקיד את ששיחק
 ותתקלו במידה בו־יוסף. אברהם ולא לביוש
פרוטה.) 350( בתכניה העזרו אנא, דומים, בקשיים להבא

תל-אביב אגמון, יעקב
המח הקאמרי. התיאסרון מנהל עם הצדק

 לזלמן מגיעה במדיום, המשחק עבור מאה
לביוש.

 בעני בעתונבם שקראתי המאמר בעקבות
 א לקורסים בטכניון החדש הבחינות סדר
 הר* התוצאות על לכם לספר ברצוני וב',

 בשבו לפני זה. בחינות משטר של שונות
 מהטכניון תלמידים שלושה לצמיתות סולקו

 לחיטיד בפקולטה ב׳ קורם הניד הראשון
 אוח לשאלה תשובה עם פולק בנלל שסולק

 מול זה תלמיד היינו, השירות. בחדרי תלה
 האתרים השניים לחבריו. עזרה באשמת
דומות. עבירוו בנלל סולקו מכונות, ב', מקורס

 בארד ישרור זה מעיז מצב כי היחכן
 יופנו בו מצב בארץ, הנבוהים טבתי־הספר

החו שינון של לאפיק התלמידים מעייני כל
 נית! לא הרי בבחינות? ההצלחה למען מר

 ומחשבה לעיון זם! של מינימום לסטודנטים
דר הנותן דבר עניז, מתור וללמוד עצמית שינון. מאשר יותר כה

רמת־גן סטודנטית,

 : לבבוש שיצאה הישראלית הזוהר נערת 121 הוה (העולם שפיר זיוה של ספורה
 בשו הצליחה זה ובמקום ככובבת הוליבוד

 ל ומוטב עצוב. סיפור הוא לנמרי, אחר
 א לכל מותר זה. למצב הניעה כיצד שוב

 כש ביחוד ואמביציות, שאיפות לו שיהיו
 שזי מהעובדה להתעלם ואיז בשרון. לו

 מספ יופיה על למדי. כשרונית בחורה היא
 שה מאיזו יפה פחות לא שהנה לומר

 ם ואת, בכל מפורסמת. קולנוע כוכבת
הצליחה. לא היא מא: של שנים שלוש ואחרי סיבות, מיני

 ארצה. לחזור — אפשרות עוד לה היתה
 כש-. מלאי ובחורות בהורים מלאה הארץ אבל

 לביטוי■ ירד מוצאים שאינם להפליא, רונות
 האוירה נשל או אפשרות חוסר בנלל או

האנ של השיחה נושאי בארץ: המחושמלת
 סוף, ללא המסיס הרבות, המפלגות הם שים

פרו 300ל־ שעלה הפלאפל ומחיר האבטלה
 יבול לא אמן כזאת שבאוירח בודאי טות•

 בעלי האמנים מסתלקים כד ומשום לחיות,
 החליטה כנראה לבז הארץ. מז הכשרונות

שתשלם. המחיר חשוב ולא בהוליבוד, להישאר זיוה.
פאריד נסאר, ג׳ורג׳

ובר שפיר זיוה על כתבתכם את קראתי
 זיוה כי לבכם, תשומת את להפנות צוני

 שנים וזה 22ה־ ניל את מזמן עברה שפיר
 אהד. במקום העתון נדף עומד שגילה רבות

 על שטויות כתבתם כבר שמספיק חושבת אני
להפ הזמן והגיע הזאת, הישראלית הנערה בזאת. סיק

חיפה ליפשיץ, שפרה
 הפרטים כשאר זיוה, של מדויק הלא גילה

 מדויק תרגום הס אודותיה, הבלתי-סדויקים
 הברזילאי בשבועון בכתבה שהתפרסם ממה

מנצ׳סה.
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