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 היכולים ביותר הגרועים הדברים אחד
ית רעיונותיו כי הוא, רציני לעתון לקרות

 המתנגדים אנשים על־ידי למראית־עין קבלו
תוכנם. לעצם
ה ביצוע על ביקורת העתון ימתח אם

 בלתי־ כגוף ייחשד — עצמו של רעיונות
ה מעשי כל את מחיר בכל השולל אחראי,

 הביצוע את ברירה, בלית ישבח, ואם זולת.
 לזיוף ידו את נותן הוא הרי — המסולף
מסוכן.

 הנושא: הזה. להעולם הדבר קרה החודש
 ב־ הישראלית למשלחת ערביים חברים מינוי
או״ם.

★ ★ ★
 וב־ זה, רעיון שהמציא הוא הזה העולם

 בלתי־ספורות. פעמים עליו חזר השנים משך
 שתצמח התועלת מה להסביר נדרש כאשר

יש לערביי אמיתי שודי־זכויות ממתן למדינה
 המדינה להשתלבות הדבר יעזור וכיצד ראל,

 שערבים זו: דוגמה פעם לא נתן במרחב,
כ יופיעו לאומית, הכרה בעלי ישראליים,

 יוכיחו העולם, ובבירות באו״ם המדינה, נציגי
 מערבית, אירופית, מדייה אינה ישראל כי

ואנטי־אסיאתית. אנטי־ערבית
מש בעל יהיה כזה מהפכני שצעד כדי
יסו תנאים שני כמובן דרושים וערך, מעות
דיים:
 מתוך לבוא צריכים הערביים הנציגים 9

וה במדינה, הזכויות ממלוא הנהנה ציבור
חייה, מערכות בכל מלא כשותף פועל
 בחיוב להתיחס צריכה ישראל מדיניות &

 האומה של הצודקות הלאומיות לשאיפות
ואפריקה. אסיה עמי כל ושל הערבית

 הוא לעשות עתה מתכוננת שהממשלה מה
 היא זה. חיובי רעיון של אכזרית קאריקטורה

 באזורי החיים ערבים לאו״ם לשלוח מתכוננת
 האלמנטריות כשזכויותיהם הצבאי, הממשל
 והערבים המושל. לשרירות הפקר הן ביותר
 פיצוץ בעד באו״ם להצביע יצטרכו האלה

 בעד באל־צחרה, הצרפתית האטומית הפצצה
 האלג׳ירית מלחמת־השיחרור דיכוי המשך
 מערכות שאר ברוב הקולוניאליזם ובעד
ואפריקה. אסיה

 נציגים יהיו לא כאלה ערביים נציגים
 קויזלינגים, אלא חפשית, מדינה של חופשים
 עצמם כלפי הן כללית בחילה בצדק שיעוררו

 את לשרת אותם ששלחה המדינה כלפי והן
המאוס. שרותם

 צעד מבטיח הנוכחית המדיניות למנהלי אך
כי כביכול יוכיח הוא :יתרונות שני זה

□כתבים
שתדרגות מבצע
היחי העתודה הם המועצות ברית יהודי

 בישראל. המצב את לשנות המסוגלת דה
 (העולם רעש״ ״טיבצע העורר, של מאמרו

לגו הראשית הסכנה על הצביע )1149 הזה
 אחיהם של הבלתי־סימפטית התלהבותם רלם:

הישי בהשראתה הברית, בארצות בני־ישראל
 משהו לשער קשה ישראל. ממשלת של רה

 מה לניקיטה להכתיב טנסיוז יותר מסובז
 הבינו האמריקאים גם הוא. בארצו לעשות

 וטילים פצצות־מימן עומדים ולרשותם זאת,
 ממשלת מסתמכת מה על בינוני. לטווח

האנטי־כרושצ׳ובי? במסעה ישראל
תל־אביב גרינשפון, א. ד״ר

 בארצות- היהודיים המנהיגים של קנות
 גלותי יהודי לעסקן יותר מתאים מה הברית.

 שכהו רק הם הפריץ? אצל להשתדל משללכת
הפרי את העמידו כרושצ׳וב של בארצו כי

שלם. דור לפני הקיר אל צים
חיפח הראל, ליאורה

כסריות אישים
ה בתשי״ט. עצמה את הוכיחה דיין יעל
 ובני היא תעשה מה — היא הגדולה שאלה
 מדי מוקדם זה היה לדעתי בתש״ב? דורה

 השנה כבאנשי דורה ובבני ביעל לבחור
תשי״ט.

פתת־תקווה גפני, ראובן
 ברית- יהדות על חשב לא וודאי ניקיטה
 התמונות בסדרת הצלם אל כשחייר המועצות

 חייכז על לומר יכול מישהו שפירסמתם.
? אנטישמי שהוא כזה

 בנימינה נחשון, י.
העם־ יצר ביותר: חשוב פרט ...שכחתם

 דיי! הסבא רק עכשיו חברה, ...דחילקום
מלאה. והפריה השער על חסר

תל־אביב שמיר, א.
 של השנה איש מהדאווי, אל עבאם פאדל
במקרה אינו באל־מהדאווי שבחר האיש האם ותלייז. מוקיון אצלכם להיות הופר המרחב,

שבמרחב? במאבק פרו־נאצרי
רמת־גן כדורי, אליהו

 — החדשה השנה על מדברים כבר אם
 ואמיצה מעניינת בשנה אתכם לברד לי הרשו

טתשי״ט. פחות לא
רמתיגן שאלתיאל, י.

רתע. ללא שנה ומבורכת. טובה שנה
חיפה אליעזר, ד.

ומכאן מכאן מפית
 ״םפר כי לאחרונה הודיעו עתונים מספר

 נפסל המדינה, נגד המסית אנטי־ישראלי,
 הכבוד לי היה החינוך״. משרר ידי על

 לימוד ספר זה היה זה. ״מסית״ ספר לחבר
ה הערבים לתלמידים לסייע כדי שערכתי

לבחינות מתכוננים

יאפ והוא לערבים, זכויות נותנת הממשלה
 ולשאול זמךמה אחרי לבוא לממשלה שר

 וזה הכל, את ניסינו רואים? אתם ביתמימות:
לשלום. להביא עזר לא

 התחרות היא רעיונות לסילוף שניה דוגמה
ה המפלגות, דוברי בין שהתפתחה המוזרה
 מקור־המי־ את לגלות נכונותם על מכריזים

שלהן. מון
 קיים בארץ כי הזה העולם טען שנים מזה
 את מפלגותיו למען המפקיע מפלגתי משטר
 כי הוכחנו לארץ. הזורם הציבורי ההון

ה את המפלגות משעבדות זה הון בעזרת
 לגבש ועזרנו בעקיפין, או במישרין אזרח

 במשטר מהותי שינוי התובעת דעת־קהל
זה.

 ניסו והחדשות הקיימות המפלגות רוב
 במערכת הועלתה כך זו. דעת־קהל לנצל

המג הקצבות את להפסיק הדרישה הבחירות
 והחל למפלגות, המאוחדת היהודית בית

כך. על שלם ויכוח
 חסר ולמעשה צדדי, הוא זה ויכוח אך
 הציבור כספי הפקעת כי ממש. של תוכן

יו הרבה תהליך היא המפלגות לידי והעברתם
 המתווכחים לרוב שנדמה מכפי מסובך תר

 אינן הישירות ההקצבות שהרי השטחיים.
 יחול לא תיפסקנה, אם בים. טיפה אלא
 פשוט טיפה אותה — במצב שינוי שום

אחרת. בדרך תעבור
 מקורות־המימון את המפלגות יגלו אם
 יתגלה — לציבור או המדינה למבקר שלהן

 הבלש גם כי למהדרין. כשרים המקורות כי
 מגיע כיצד להוכיח יתקשה ביותר הפיקח
 בברוקלין היהודי התורם מידי מסויים דולאר

 מפא״י של המודעה את המדביק האיש לידי
 פתח־ ברחובות אחרת) מפלגה כל של (או

תקוה.
קונס מפעל דרך עבר זה דולאר כי יתכן

 תלמוד־ דרך או קיבוץ, דרך או טרוקטיבי,
הק או רשיון־ייבוא, פעם היה אולי תורה.

 באלף לייצוא. פרמיה אפילו או לשיכון, צבה
ה המשק במערכות ההון מתגלגל דרכים

ה אל מובילות הדרכים וכל — ישראלי
 — מסויימת דרך לסתום טעם אין מפלגות.

הזרימה. עצם את לחסל יש
 לקאריק־ הענין כל את להפוך קל אולם

 חסרות־תוכן. לסיסמות אותו לפרוט טורה,
 אלה סיסמות גם כי הוא, הגורל צחוק ואכן

 — למטרותיהן המפלגות על־ידי הופקעו
מדברות. הן עליו אשר הכסף שהופקע כשם

 הממשלתיות הבגרות
הארץ. בכתיבת

 בא ״מסית" הכינוי
עוב בגלל לספר לו

 מסויי־ ודעות דות
 לא שכנראה מות,
אח למישהו. נעמו
מהן: דות
ב מכיר איני •

 היהודים של זכותם
ל לעלות החילוניים

״־' ארץ,  כפר מופיע בספר •
המפות,׳ על קאסם

 מפת בו מודפסת •
 ארץ־ של החלוקה
 ה־ בהמלצת ישראל
אכדג׳עפראו״ם.
 כי נראה אנטי-ישראלי, הינו כזה ספר אם
 הספר הוא פרו־ישראלי ספר הפוסלים לרעת
 על לארץ, יהודים מיליון 12 בהכנסת הדוגל
 זה גם או השמדתם הערבים, דחיסת חשבו!

זה. וגם
 כתבתי נוספות. עובדות קבעתי בספר אולם

 אנטי־תרבו- גורם היוו הבדווים הערבים כי
 יהודיים. ישובים על התקפותיהם בגלל תי

 נמנע אלה מהתקפות כתוצאה כי נם ציינתי
 עובדות בגלל הירדן. עמק של המהיר פתוחו

הער מכרי על־ידי הואשמתי ואחרות אלה
פרו-יהודי. כבוגד ביים

 היהודים של ההיסטורית בזכותם מכיר איני
הנוצ נם חייבים דומה באופן ארצה. לעלות

יש ארץ קדושה להם שגם והמוסלמים, רים
 גם מכיר איני כזו. מזכות להיהנות ראל,

ה עליית את המחייבים האנושים בטעמים
 מניעה לא לערבים שעוללו מה לאחר יהודים.

זו. זכות להם
יש לארץ הניעו הדתיים היהודים מאידד

 כי היא עובדה שונות. סיבות בגלל ראל
 הוא היורדים בי! הדתיים היהודים אחוז

 במפות, קאסם כפר השם לפרסום ביחסאפסי.
 אולם זו. טרגדיה לשכוה שמסוכן היא דעתי
 כ! על שנאה. של צורה כל מחייב איני

ה של השנייה במהדורה השם את מחקתי
 איני בכד — החלוקה מפת לפרסום באשרספר.
 השטחים יהוד לבצע השלטונות בזכות מכיר

 שביתת־ בהסכם החלוקה. לגבולות שמחוץ
 לישראל, המשולש נמסר לפיו ירדן, עם הנשק
 ובי לשטח יכנס לא ישראלי צבא כי נאמר

 במקום. הסדר על ישמרו ערביים שוטרים
קויים. לא כזה תנאי אה כי בנד אשם א׳״׳  על־ הספר פסילת על להתעכב יראי לא
 אחוז כי היא עובדה החינור. משרד ידי

 התלמידים מקרב הבגרות בבחינות המצליחים
 מ־״לסס הספר פרסום מאז עלה הערביים

ה פקידי כי העובדה נם מגוחכת .80%ל־
 לאחר שנתיים בספר, ההפתה את גילו חינוך
 התלמידים את לשרת והספיק לאור שיצא

 נהרות נשפכו אלה שנתיים במשך הערביים.
לגרונותיהם. וקפה תה של תמונתי, את לפרסם מעוניין מאד הייתי
 . לפר־ מעדיף הנני עקום, ופרצופי מאחר אך
 יפה ג׳עפר, אבו ירידי, של צלומו סט

בנצרת. הנערות של החלומות ונער התואר
נצרת מועמד, אליאם

החתיכות חיוך
(העו היהודי" המיסיון ״מיפגש סאמרכם

 ב: נוי מניע מה חשוב: אחר פרט אולם החסרתם מאד. מאלף היה )1149 הזה לם
 ולעבור הניתוחים סכי! תחת לשכב ששים

מחיי שהיו אפילו אסטטי? ניתוח־לא-כל־כך  שבתמונה, אלה כמו חתיכות 100 אלי כות
עוד-פעם. זאת עושה הייתי לא

רנות־גן זר, גיורא
 היפאני על לרפורטאג־ה הכותרת טעיתם:

 — להיות צריכה היתה עצמו את שחתר
דזיפה אלעד, א.וחתיכות". ״חתיכים
 המפורטות התמונות שתי את היטב בחנתי

 כל למצוא היה קשה החדש. נר־הצדק של
אצלו. מהותי שינוי

מה חוץ — מה אז
 שום אין הקטן הבדל
 הפרופסור בי! הבדל

 והפרופסור היפאני
היהודי?

חיפה שריד, יואב
 קטן, הבדל עוד
החתי שריד: הקורא

 פרו־ הוסיף בה מה,
 שנז קויצוג׳י פיסור
אב — נוסף עברי
תמונה). (ראה רהם
תש״ך :כך רק

ה אבינרי יצחק
 (העולם לתש״ב מוען
 את מנמק )1148 הזה

ש בנימוקים הגנתו  הוא א) לעני!: אינם
 מספרי על מסתמר

בתנ״ר ודפים עמודים
 על מסתמכים תש״ר בעלי ואילו ובתלמוד

 ,תר״! לכתוב שנים במספרי וגובר הולד נוהג
 רוצה היה הוא ב) ובדומה. תר״ץ תר״ף,
 ועל כף תש יבטאו ישראל בית שכל מאוד

 אבל לכר. יסייע תש״ב שהכתיב לו נראה כן
 תש״ד דווקא מבטאים הבול אם לעשות מה
לפי כף תש לבטא הקורא את יחייב תש״כ שהכתיב לנו יערוב מי ובכלל תנ״ד, דרר על

קוצוג׳י חתימת

אבינרי? מר של ההסודה משאלתו
 (בצירז קיים בסופיות שנים לכתוב הנוהג

 אלף לפני בתעודה (נמצא שינה אלף לפחית כבר אבינרי) י' על-ידי המומלץ הנוהג של
 בתר״ף האחרונות, בשנים תש״ד!) ד' שנה

והספרות. העתונוח כל את למעשה זה נוהג כבש בתר״ץ, ובייחוד
 ״מועד. כד שנהג מי כל אבינרי לדעת

 משוררים. כמובןי' בכר ובורר נמורה״ טעות
 ביאי כגון למאות ׳ומדענים חכמים מלומדים,

 המלבי״ם, פרום'קלוזנר, אפשטיין, פרופ׳ ליק,
 רבים. ועוד מאפו אברהם יל״ג, סמולנסקי!,

 על יידע לא רש״י״ ״היכל שבעל אי־אפשר
המדעית. ההגינות את נוגדת זו מעובדה התעלמותו כן ועל כר,

 ושאלתי: סופרים בשלושה היום פגישתי
 מ! יהושע ? תש״ר — תש״ב על דעתכם מה
 סדן: דובי הישר.״ השבל נהו - תש״ר פי:

 אברהם השאלה?'׳ מה — מע״ם כמו תש״ך
יותר. יפה פשוש■ — תש״ד) ברוירם:

 פירסמחי לוזש״ך ׳;המפורטים נימוקי ,את
 לעם״ ב;,לשוננו ובהם שונים בעתונים בבר

 לרבות 'הכיול, רעת על תש״ד נתקבל בינתיים
שע את ראשו<• העתהושפתה המשמר״, ״על י, תש״ב. להגנת ריו

/ כר! ורק תש״ד ובכן, {
ירושלים סיוון, ראובן

הם.ס. חלומות
 — עוזר לא דבר שום אז מזל, כשאין

 לי פחות מנדטים בשני השבוע פיקששתי
 אי! השבועי. בפרס זכה אחר ומישהו מפא״י,

הגדול. בפרס יזכה שלי שהטוטו מקווה אני דבר:
שמו כל את שתפרסטו היה בדאי לדעתי

הארצי. לממוצע שהניעו אלה של תיהם
 רחובות בר־זכאי, יעקב

 הממוצע את דווקא לשקף מוברח לא הטוטו
 200 למלא יכולה מפלגה כל האמיתי. הארצי
 הממוצע את להגריל כזו ובצורה טפסים

 הכלליים בציונים שמישהו בטוח אני שלד.
 איך אחרת דומה. משהו שעבר בשבוע עשה

 לצ״כ. מנדטים 18 התוצאה: את לפרש אפשר
 הם הם.ם. של ביותר הורודים בחלומותיהם

 אחד בציר עלייה מעמד. להחזיק משתוקקים
עבורם. עצום הישג זה שניים או

נתניה ריזנר, עודד
ועוד מונרו גולדה

אידיוטים? שכולנו חושבת באמת וורד רותי מה,
 שבועות כמה לפני

 שבוע נערת פירסמה
 אבל חטוב, גוף עם
 מוסתרים פנים עם

 ).1142 הזה (העולם
 פירסטה אחר־כד

ואמ נוף בלי ראש
 (העולם זה שזהו רה

 איד אז ).1146 הזה
 שה- יודעים אנחנו

 שייר נוף־בלי־ראש
לראש־בלי-גוף?

 תפרסם רותי מחר
 של הנוף את לנו

 עם מונדו טארילי!
 נולדה של הפנים
 לנו ותספר מאיר
יחד. שייר שזה

נהריה גרי, חיים
 להטריח צורן אין

 מאיר. מארילין את
 בערת־ של תמונתה

 טובי, אסתר שבוע
 וגוף ראש בצרוף
תמונה). (ראה

הכזיבה לא זיוה
התמו את בחרתם

ל מוצלחת היותר נה
 הבא הכיפור יום

(העו לטובה עלינו
 אם ).1149 הזה לם

 חוזרת שפיר זיוה
אנ מי ב״שובה,

טובי
ישראל, באלופי הקטון

הזה? הקדוש ביום זלילה על שאחשוב
חיפה זמיר, ישראל

 תמונות־העירום כל כבר נגמרו זה, מה
כזו? בכתונת־לילה אותה שהלבשתם זיווה של

תל־אביב יהודה, ג. אריה
 שפיר. זיווה על מכתבתכם השתכנעתי לא
לימו מאומצת, בעבודה בחרה שזיווה ייתכן  ב־ להצטלם במקום רצינית והשתלמות דים

 של הסידרה מניין אז — תמונות־עירום
בגליו!? המופיעות החצי־עירומות, התמונות,

עפולה אפשטיין, זיווה

 בבוקר, שש בשעה ,8.9.59ה־ שני, ביום
 ארמון. קולנוע ליד במעבר־חצייה עברתי

 הוא לעבודתו. שמיהר ערבי עבר יחד אתי
 על־ידי מיד ונעצר המסומן במעבר עבר לא

 אחר־כד שראיתי מה .16305 שמספרו שוטר
 אל התייחס השוטר אמריקאי. סרט לי הזכיר

 הוא אימו. את רצח לפחות כאילו העבריין
 ולשתוק דום לעמוד בברוטאליות עליו ציווה
 זמן אותו הדו״ח. את לו רשם שהוא בעת
וה — במעבר שלא יהודים, אחרים, עברו
 אותו שאלתי לב. בכלל אליהם שם לא שוטר
 דווקא ערבים כלפי כד מתנהג הוא מדוע
המשטרה. בענייני להתערב ולא מענייני זה שאין לי אמר והוא

 הוראה לשוטר לו יש האם השאלה נשאלת
 עשה שמא או לאזרח, אזרח בין להפלות

בלבד? הפרטית ביזמתו שעשה מה
חיפה ברנשטיין, אורי

 ראיתי שנקר, אריה של ההלויה ביום
 שעמדה אחת, אשה דוחף 12834 השוטר את

 של התקהלות עדיין היתה שלא בזמן בצל,
 אותה להעביר דווקא התעקש הוא הקהל.
 עליה: צעק הוא סירבה, כשהיא לשמש.
זו? התנהנות להסביר יש כיצד במקום.״ שתפלי ״הלואי

תל־אביב דנון, אריה
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 פרצוף! עם — זיווה על עליה, מתפלא
משהו? ללמוד עוד צריכים כזה

נתניה שיחור, אורי
163U5 12834!״
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