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 תל־אביב. ובניו, טופל דור :החפצה
המורמות. לתוכך אחראית איננה תטסדהת

 הראשי: העורך
אבנרי אורי

 המערכת: ראש
מזו שיוט

משנה: עזרך
איתן דוב

 כיתוב: עורך
השת י סירב

בכיר: כתב
תבור איי

 תבנית: עורך
והי

 המערכת! גלם
הרו ארית

המערכת: זזברי
 גרייי, רירי גרור. שייע בר־ריין, מנשה
 תרמוז, אברתם ורר, רותי הורוביץ, דויד
 הינו, דמום סמן, אביבה אבו־תמדי, יוסח

הרז. שרמת
ן ו ת ע א ה ר ק נ ר ה ח ו ׳ ה נ נ י ד מ ב

-?
למע המכתבים במדור המעיינים קוראים

 הפך הזה העולם כי לדעת נוכחו כבר רכת,
 עמי בשני איתנה אחיזה בעל לעיתון מזמן

 הערביים והכותבים הקוראים מספר הארץ.
 עברי עתון בכל דוגמה חסר הוא שלנו
אחר.
 הזה העולם כי העובדה מעניינת פחות לא
 שאינו דבר — מרחבי לעתון מכבר זה הפך

 מצוטט הוא בעברית. הכתוב עתון לגבי קל
ער ותחנות־שידור עתונים על־ידי בהרחבה

ביות.
הער הפרשנים על־ידי הדבר נעשה כאשר

 לניגוח אחר או זה בפרט להיאחז כדי ביים,
או בכך• להתגאות מה אין ישראל, ממשלת

ברעיו משתמשים ערביים פרשנים כאשר לם
פני בויכוח הזה, העולם של ובפעולות נות
 אחר. דבר זה הרי ערב, מדינות בין מי

 להתקיף אלא מבקש הפרשן כשאין אפילו
לצי חשיבות יש הרי הערביים, יריביו את

 רעיונות את להפיץ עוזר הוא כי טוט.
 השמית, האידיאה את ובעיקר הזה, העולם

המרחב. תושבי מיליוני עשרות בין
 עבד בין הנוכחי הויכוח עשן יתנדף כאשר
 שהוזכר זה, רעיון יישאר וקאסם, אל־נאצר

 ללבבות ואי־שם אי־פה דבוק הויכוח, בחום
 חדשה לצמיחה קרקע־בתולין — המאזינים

העת. בבוא
★ ★ ★

 השמי האיחוד רעיון צוטט שבוע לפני
 מנהל לשעבר סעיד, אחמד על־ידי בהרחבה

 אדירת־ ערב) (קול אל-ערב סאות תחנת
וה המצרי הפרלמנט חבר וכיום ההשפעה,

התחנה. של הראשי פרשן
 האשם עם פגישותי את הזכיר הפרשן

 הבטחתו ואת העיראקי, שר־החוץ ג׳וזאד,
 יהיה המאוחד במרחב כי ג׳וזאד, של העקיפה

 שמית. באחדות הדוגלת לישראל גם מקום
 להתקיף כדי כמובן, הדבר, את הזכיר סעיד

 הערבי. בענין כבוגד ולהעמידו ג׳וואד את
 על התקפה מכל במפורש שנמנע מעניין אך

זה. רעיון של הישראליים היוזמים
 הערבים למיליוני פונה אל־ערב סאות
 ביולטין־ההאזנה לפי אך המרחב. בארצות

 גם השמי הרעיון הוזכר הבי.בי.סי״ של
 המצרי הציבור אל המשדרת קאהיר, בתחנת
 תחנה של הראשיים הפרשנים אחד עצמו.

 מוחמד אל־אכבאס העתון (של העתונאי זו,
במאי: 23ב־ אמר אל־קאדר, עבד מוחמד

והמשו המוורה ההצהרה את לציין ״עלינו
לכ העיראקי שר־הזזוץ על־ידי שנמסרה נה,
בהצ הזה. העולם השבועון של הישראלי תב

 כי מצפה ׳עיראק ממשלת כי קבע זו הרה
 בעתיד שיוקם באיחוד מקום יהיה לישראל
 השולטים־הסוכ־ חושפים כך התיכון• במזרח

 ואת שלהם המציאות את עיראק של ניס
פלס בעית אשר ערב, לבעיות האמיתי יהסס

 עומדות הפלסטיניים הפליטים ובעית טין
הראשונה. בשורתו

היש העתון אומר ההצהרה, על ״בהעירו
 העיראקי שר־החוץ של זו ,הצהרה ראלי:

 אירגון של החדשה התוכנית עם (קשורה)
לנתי מחלקה שיכלול העיראקי, משרד־החוץ

ה בבעיות תטפל לא אשר ארץ־ישראל, ני
 ישראל.' על הכלכלי ובחרס הערביים פליטים
 פוליטי צעד הוא זה שארגון מוסיף חעתון
 חדש להסדר אלא ישראל, ננד מכוון שאינו

הישראלי. העתון אומר כך במרחב.
הנו הממשלה כי הדבר פירוש ״למעשה

•עיראק של כחית . יש עם לצדד רוצה .
. ראל , ׳־ .

★ ★ ★
אי תעמולה. לצורכי סילוף כמובן, זהו,

 עם שיחותי כל פרטי את מפרסם הייתי לו
ב שפגשתי והלא־ערביים הערביים האישים

 לעבד הקרובים אישים ביניהם לארץ, חוץ
 היו גיוואד, מהאשם יותר הרבה אל־נאצר
להתפלא. עשויים אלה פרשנים
 כי הוא העיקר העיקר. זה לא אולם
מציאו הגיון על מבוסס הוא כאשר רעיון,

 או זו בצורה לעצמו. כנפיים מצמיח תי,
 כשהוגיו גם המיליונים, אל מגיע הוא אחרת
 נעשה העולם כי שלהם. בארצם מעוט עדיין
בת — רעיונות בפני גבול אין ושוב קטן,
 הצטעצ־ ולא מבוססים, רציניים, שהם נאי

מקרית. עות
 על אחזור אם לעתן הדבר לי ייחשב אל
 פעמים כמה אותה שאלתי שכבר שאלה

 שאין מעטים, אנשים אם זה: במקשור
 ממלכתיים, ומכשירים תקציבים לרשותם

הפני בתהליכים זו בצורה להתערב יכולים
 אותם יכלו מה — במרחב ביותר מיים

האפ לרשותם עמדו אילו לעשות האנשים
 הממלכתי? המנגנון של האדירות שרויות

 לעני מיניסטריון בראש למשל, עמדו, אילו
המרחבי יני

מכתבים
מחפיר שקר

 (העולם ״שנורוקראטיה״ העורר מאמר
 כשתובעים מזעזע. מסמר הינו )1130 הזה

 קופתו למילוי גדולים םכומי־כסף לתת ממגי
 עדיין מוכן אני שלנו, האוצר שר של הריקה
 ובשקרים מבישה, כשבמיפטה אולם לשתוק.

 מיהודי זאת תובעים בעזות־מצח הנובלים
 אכן, בכבודי. הדבר פונע ארצות־הברית,

שאי שנורריזם של כזה למצב כבר הנענו
.האלמנטרי הבושה רגש את בדנו . .

תל־אביב ליבוביץ, אליהו

מוצי בה הצורה היא ביותר ...הנורא
מאו הכספים, את השנורוקרטיה אנשי אים
 בברונקס. או בברוקלין תמימים יהודים תם

 ידע- בקרוב לייצא תוכל ישראל כי נראה
ביעילות יהודים לחלוב כיצד עצמי־רב:

ביותר. הרבה
גדרה הר־זהב, שרה

 הטבה את היוו העלייה על מודעות־השקר
 לטעון היה שיכול מישהו היה אם המכרעת.

 ב״שנורו־ או העליה״ ב״רצח מגזימים אתם כי
פניו. על והיכוהו התמונות באו קרטיה״,

האלה? התמונות את לכם המציא מי
רמת־אביב אליהו, אריה

 בשקט לישון יכול אתה כיצר באמת, ...
מיו בקרייולרים נוסעים ושות׳ קולק כשטרי
ירושלים בר־טוב, יעקבשנים?

 בה בתמונה לעין בולט המחפיר השקר
 התלוייה כשהטיסטה ,1947 מעפילי מופיעים

השע את ״השאירו׳ דורשת, המודעה לרוחב
 סנר מי ידוע כבר עכשיו פתוחים״. רים
.. . השערים את

פתח־תקווה בלז׳ינסקי, אביבה
הכסף? הולד לאן רק: היא השאלה ...

חל־אביב ש., א.
פלילית עברה

 (העולם העורך רבר של חוזרת בקריאה
 להעלמת התנגדותו כי נוכחתי )1130 הזה

ני מתור (שלא מהציבור חשובות ידיעות
 בעיקר נובעת המדינה) בטחון של מוקים

 אחרות: במלים אלה. בהסכמים מאי־שיתופכם
להת מוכנה תהייה העורכים ואגודת במידה

תהיו ההחלטה, קבלת לפגי אתכם, ייעץ

 ולהתעלם הרוב הכרעת את לקבל מוכנים
 רק לי נותר הבעייה. של המוסרי מהצד

ברוטום?" אתה ״הנם להוסיף:
לציון ראשון רפאלי, גד

ברזילי) דינה מהשיר (לא רפאלי הקורא
כל בהתייעצות העורך. כוונת את הבין לא

 חובה שיש דעתו את הזה העולם ייבטא לית
 למקרים פרם ידיעה, כל לפרסם ציבורית

 לבטחון במישרין הנוגעים מאד, מסויימים
המדינה.

..  הוא חופשית עתונות של תפקידה .
הציבו ההכרעות בפני האזרח את להביא

 כפי זאת עושה היא ביותר. הישירות ריות
 העתיקה: באתונה עושה היה היווני שהדבר
במי ואינפורמציה אינפורמציה כל בהביאו

 בעקבות ישותק, אם האזרחים. בפני שרין
 העתו־ תאבד — זה תפקיד פנימיים, הסכמים

 למרות לדעתי, המרכזי. יעודה את נות
נכ טרם ישראל מדינת של החוקים שספר

 פלילית עברה משום כזה נסיון בכל יש תב,
מובהקת.

ירושלים למשפטים, סטודנט
צי ח ־ צי ח

 כשהתחלתי בעיני שבלט הראשון הדבר
 שטם־ אנוש של המרתק הסיפור את לקרוא

וב השוד ״אל פפר
 הזה (העולם חזרה״

 הדמיון היה )1130
 שתי בין המפתיע
ה בשני התמונות
 תמונתם — עמודים

 שטמפפר אנוש של
 יצחק הברו, ושל

 שהשתתף סקרופה,
בשוד. הוא אף

ה שתי את נזרתי
או וחתכתי תמונות

 הדבקתי לחצאים. תן
 של תמונתו חצי

 חצי ליד שטמפפר
 סקרופה. של תמונתו

אחד. פרצוף כמו נראה באמת זה
 העתוז, נליונות את אוסף שאני מכיוון
אחד. עוד לקנות נאלצתי

נהריה פלמון, יוחנן
 השודד תמונת פלמון. הקורא כך, המשך
 — התמונות שתי מחצאי המורכב המאוחד,

תמונה. ראה
לקערה שותפים

תוצ את המנתחת שבור״ ״מדחום בכתבה
 הזה (העולם להסתדרות הבחירות אות
הג ההמנעות אחוז כי טוענים אתם ),1129
 הישג זהו כי ייתכן שלכם. הישג הינו בוה

 התשובה חיובי. הישג לא אד - שלכם
 לעשות הנמנעים יכולים היו מה לשאלה

 מת־ הם הנמנעים שכל ברור ברורה. היא
 אותם רק היו לו מפא״י. ומאוכזבי ננדי

 75(כ־ לנמנעים הפעם שהצטרפו האחוזים 12
 מפא״י, נגד בהצבעה משתתפים קולות), אלף

 המוחלט הרוב את מאבדת זו מפלצת היתה
 בסדרי משתנה היה לא שדבר ייתכן שלה.

 הי• שמפא״י המכה אר בהסתדרות, השלטון
קיצה. את מקרבת היתר, מקבלת תה

תל־אביב אהרוני, עמוס
 להסתדרות בבחירות טק״י של ירידתה ...

 שמפלגות רק התפלאתי אותי. הפליאה לא
 או אחדות־העבודה כמו ברורות ציוניות

 מה מק״י. מעודפי נהנו הציוני, העובד
 רוחם מורת את שהביעו מצביעים, מושר

 בהצבעה שנים, ארבע לפני מפא״י, ממשטר
 בהצבעה הפעם זאת לעשות מק״י, לטובת
קערה? באותה שותפיה לטובת

ירושלים ניב, אריאלה
קלפי בוועדת להשתתף הכבוד לי היה
 לתל־ הקרובים העירוניים מהישובים באחד
 טוהר על שכתבתם מה כי לי נראה אביב.

 את מלמצות עדיין רחוק בהסתדרות, הבחירות
 מפא״י אנשי תחבו לעיני קרה. שבאמת מה

אות את הנושאים פתקים ואחדות־העבודה
 לקלפי. נכנסים לידי שלהם המפלגה יות

הפעילים את כנראה שהכירו המצביעים,
׳שנתנה האות את שטו היססו, לא מקרוב,

 הקלפי. וועדת כל לעיני — במעטפות להם
 לי ענה לא למחות, לראשונה כשניסיתי

איש.
’רמת־גן קורא,

ונפחד גדול נער
. .  •שולטן את לחסל שהכוונה ספק אין .

)1130 הזה (העולם
מ מתוכננת היתה
בצמ מישהו ראש.

 פסק המשטרה רת
 דין פסק לשולטן

 אף אשר עונש מוות,
נא על להטיל יכול אינו במדינה שופט

המשטרה שר שם.
ה את להביא חייב

 למען לדין, אשמים
 וישוטרי קציני ידעו

כ ישראל משטרת
ש הנשק כי אחד,
 אינו בידם ניתז

פורים. צעצוע
מטלון, א.

תל־אביב
 מגיל שולטן מרדכי את שהכירה כאשד,

 הרדיפה על הכתבה למקרא הזדעזעתי צעיר,
 בו לפנוע הרודפים אחר ניסה בו אחריו,
 של למעמקי־נפשו לרדת שינסה מי ביריה.
 העושה ונפחד, גדול נער שם ימצא שולטן,

 בזמנו שזרק ילד כאותו להתבלט. כדי הכל
 בשכונה, הספר שבבית בטורה חיצי־נייר

ויר יראוהו חבריו וכל בפינה שיעמוד כדי
 בשוטרים, בקבוקים שולטן עתה זורק אוהו,

עליו. יכתבו שהעתונים כרי
להת אי-אפשר לרחם, יש כזה אדם על
לציבור. המסוכן עבריין כאל אליו ייחם

תל־אביב כהנא, בתיה
. .  אלות עם ההומים מסתובבים באנגליה .
 על להנן השוטרים אחד לכשניסה בלבד.
 זכה מזויינים, שודדים אחר ברדיפה עצמו,
נותן כיצד העתונות. כל של כללי לגינוי

 נשק הבריטי, בחוק שיסודו הישראלי, החוק
שוטר־מקוף? כל בידי חם

חיפה ברקוביץ, אליהו ד״ר
תמציתית השקפה

. .  הזה (העולם חדש" ״דנל העורר מאמר .
היתה ארץ־ישראל לתשובה: קורא )1129
 יהודים, לא אהרים, חדירת שלנו. תמיד
 פילל לא בחזרנו חוקית. בלתי תמיד היתה

 לא, או ערבים בלא־יהודים, לפנוע אחד אף
ל לשאיפותינו התנגדו לא שפאלה זמן כל

 צורר היה הערבי הנורם עם לאומי. שחרור
 אבל צידנו, על היה שהוא זמן כל להתידד

ננדנו. היו כשהם נגדם לעמוד צורר היה
 הו־ יהודית במרינה שהרצון ההשערה .. .

 ערב מדינות עם מלחטת־נצח פירושו מוננית
ה לרנש שייכת ולא מציאותית בלתי היא

הנכון. הוא ההיפר היהודי. לאומי
חיפה סגל, שלמד, ד״ר

 דברים במאמר #יו שלא ...למרות
 תמצית את לרכז העורר הצליח חדשים,

ל רצוי היה העברי. הנוער של ההשקפה
בר להפיצו מיוחדת, בחוברת אותו הדפיס

עצמו. בפני עומד הוא חוב.
אשקלון עטרי, אורד,

 על העורר כתבות כי אצלנו טענו ...
סיפ היתר ביז כזבים. הינם באירופה מסעו

 איש- את פנש לא מעולם אבנרי אורי כי רו
 סארטר״ פול ז׳אן השמאלי הצרפתי הרוח

 של בירחונו שפורסם חדש״, ״דנל המאמר
 תשובת היווה מודרן״, טאם ״לה סארטר,
. . . המשמיצים לבל מצויינת

הארצי הקבוץ חבר י.ש״
הגוויה כיתור

 ״שגמרי הקברות בבית הייתי במקרה
 ביקר שסופרכם בעת מאיר, בזכרוז שבת"

 למוות שנררסה האשה לפרשת בקשר במקום,
 הגוויה את לבתר נתנו לא בני־ברק וחרדי

 שאלני, הנכבד סופרכם ).1130 הזה (העולם
 על-ידי לנלות רוצה והמשטרה במקרה אם
הנוויה? את לבתר אז מותר האם הרוצח, את כר

 על־פי' המת, את לוקחת המשטרה אמנם
 ד,' והענשת המוות בירור של בטענה רוב,

 המת. בזיון סתם היא התוצאה אולם רוצח.
 אבריס להוריד היא המשטרה כוונת שכל

 ה- פעם ואם לבזיונו. ולנרום המת מבשר
 לשקרן, הפתגם: אומר איד - נכוחה כוונה

 מא׳ לא כן נם אמת, אומר שהוא אף־על־פי
 ניתוחי לכל מתנגדת הדתית היהדות מינים.

 • השולטת אחרא", ה״סטרא שמשטרת המתים,
 ועל-ידי לעשות. מנסה מיצרים, ללא שלטון

 בעולם חלקם ז״ל, הנפטרים מאותם ימנע כד
 שיבולע רצון ויהי השלוה. ומנוחתם הבא

לנצח. המוות
בני־ברק חרד, יהודי

והפרצוף הקללות
 לפנות החלטתי עתונכם של צעיר כקורא

 בבקשה אליכם
תמו את לי לשלוח

היטלר. של נתו
 או ללעוג תוכלו
זו, בקשה להעריץ

 משום בה יש אד
 את לראות הסקרנות

 אותו של פרצופו
 אתי שאלתי אדם.
 מעולם כי אמרו הם ונם אודותיו חברי

תמו על חשבו לא
 תווי-פניו או נתו
 שכה זה, אדם של

 שהם הקללות רבות
עליו. יודעים

דוזאס, ראובן
תל־אביב דן, שכון

גכחר קומץ, לא
 1)1125 הזה (העולם נבחר לקומץ בקשר

 בתפוצות ישראליים צעירים של נרעיז בשם
 זד, אין ואמץ! חזק — הלטינית אמריקה

 לסמור שאפשר ונבחר נדול כוח אלא קומץ.
 של ים בתור זמנית שנמצא קומץ עליו.

 שלנו היהודונים של והתבוללות אדישות
 תקרא אל מאד. נדול המוסרי כוחו כאן,

בלבד. ״נבחר״ אלא — ״קומץ״
ברזי?) פאולו, סאו רוזנבלים, יצחק

צ׳יטה לצ׳ינה הדרך
. . אול כתובת את לי להמציא אבקשכם .

 בהק ברומא, ציינה־צייטה של ההסרטה פני
 ,11130 הזה והעולם המים מלכת צולמה
פניק ספינות של במחקר עוסק והנני מאחר

ה הספינות בצילום מעוניין הייתי יות,
שלהם. פניקיות

תל־אביב רמגל, י.
הכתובון: לפי יפנה רנוגל הקורא

Unitalia, Via Sistina 91, Roma

מדי טוב מכטא
 הקביעות הופעותיה על לקרוא הופתעתי

 הזד< (העולם בטלוויזיה מסיננר חנה שיל
 ליו׳ רב זמן מבלה שאני אף־על־פי ).1124
 חנה את ראיתי לא עוד הטלוויזיה, מקלט
 שנה חצי לפני בלבד. אחת פעם אפילו
 של• בתוכנית שפיר־רודז, זיווה את ראיתי

ב משכנעת בצורה נילמה בו שעה, חצי
 התוכנית שם צועניה. של תפקיד יותר

th e  d.a.’S man המחוזי), התובע ואיש 
 מבטאה — בהופעתה לי הפריע אחד דבר

 שראיתי הראשון ברגע המשובח. האנגלי
 ורק ישראלית, היא כי ידעתי לא אותה,
ה בסיום השחקנים, שמות הופעת לאחר

אותה. זהיחי תוכנית,
ניו-יורק אפשטיין, ד.

אהובה מחיי תסריט
 אץ כשראיתי הישראליות? הבנות איפה

 (העולם שפירסמתם בתמונות פרקינם מילי
 ש־ הנוראה בהתקהלות נזכרתי )1130 הזה

 בתל- פוקס חברת במשרדי שנה לפני היתה
 את שבחן ההוא הקשיש הנבר כשבא אביב,

 אצלנו פרנק. אנה של לתפקידה המועמדות
שאו — לסרטים מועמדות היותר, לכל יש,
 של חייהן על — לא אולי יוסרטו, לי

ליטאי. ודליה דננית אהובה
תל-אביב }ועיר, קורא

המאוחד השודד

היטדר
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