
 שדעיוני מצטערת אני יהודיים. שפני־נסיזן
 למיפלצתיות. דרגות לעצמו לתאר יכול אינו
טיפלצות. כול!

חיפה קוראה,
 הזה (העולם לאדונים״ דרך ״פנו המאמר

 אד אצלכם, כרגיל נהניוז, מפותח )1185
הגרמני. לעניין שתבם ני־ על וכן טעויות, על מבוסם שהוא דומני
ה העם של והנחיתות העליונות רנשי לא

 יש פרט ולכל עם לכל לשואה. גרמו גרמני
 לשימצה ידועים האנגלים מזה. ונם מזה נם
 של העליונות רגש שלהם. העליונות רגש על

 בדולארים. ביטויו את מוצא האמריקאים
 שלהם. הכנסת-האורחים על הערבים גאוות
ה מכל אנו טובים האם עם־הספר, ואנו, גויים?
 טז חלק להיות שאיפתם — הגרמנים אר

 חיילים דגלים, אירגונים, להם תנו העדר.
 טאורנז הבל אצלם יפות. בשורות צועדים
 להיות שטח פרט כל דופק. הכל כהלכה,

 מהם תדרשו אל רק הגדולה. במכונה בורג
 מצפון אישית, אחריות עצמאית, מחשבה
אש לא הם טובים, אנשים בולם הם אישי!

ם — מים ל  ציווה הפירר כר. עשו כו
עליהם!

קרי עם לעתים, תודה. — זו (בהזדמנות
 כאילו זה הרי בעתונכם, רציני מאמר את

 קיר שהיה במקום בוקע ואור הלוז, נפתח
אטום).

חיפה קריתי, א.
שיח זה מיהו אייכמן? את להחזיר מה?

 בן- מר הארננטינים? לידי להשיבו ליט
 על ולוחץ ללבי מתגנב כבד חשש גוריון?
חי זאת. לעשות עלול אומנם שהוא גרוני,
.ובו׳ מדיניים, חישובים כלכליים, שובים . .
ביני ואני רבים, יהיו להחזירו, ינסו אם

 חמים כדורים באושר, אליו, שישלחו הם,
הגי הוגו! משפט לשדה־התעופה. בדרכו עוד
 לזקנות כשהפכנו בהגינות, הוא הפעל נות!
 נטבחים יקירינו את וכשראינו שש? בגיל

 וכשנטע ידענו? לא לבכות אה ואנו לעינינו,
 להשמד שאר יאוש מתור ההכרה את בנו

נוצרנו?
..  מהו אני יודעת מהו. פחד אני יודעת .
 אני יודעת דם. תהומית, שינאה מוות, יאוש,

 אני יודעת גוויות. ערימות של מראן מה
 כלשהו חישוב שיהיה אסור מהי. יתמות

 מיפלצת. הוא רעה. חיה היא אליו. ביחס
אחינו! את הוא ש״שפט" כפי לשפטו, יש

תל־אביב ש., ה
צגזוריה את מפכה ״רחל״

 חביב־ נורי של ״רחל״ הסרט את ראיתי לא
 של תיאורו לפי אר )1185 הזה (העולם חביב
 אני לאסרו. סיבה שאין להבין אפשר חביב
לר לנו הרשתה צנזורה שאותה לציין יכול

חזי בהם סרטים אות
רצח, פשע, במעשי נו

עי אונם, גניבות,
ראי וחצי־עירום. רום
המוג נשים שדי נו

 רוחב במלוא דלים
במי כשנחשפו הבד,  התחלות ראינו טה.

שגי יחסי־מיז, של כ כמעט אותנו רו
ב אותם ראינו אילו

 מה כן, אם מלואם.
 גורי של בסרטו רע

חביב?
שם־טוב, יצחק

תל־אביב
שיחת  הכיתה ...

 הסרט על היתד,
 החלטת את בטורת־רוח קיבלו התלמידים וכל

 רעש ועשתה עזרה הממשלה כד כל הצנזורה.
 את מזניחה היא מרוע ״אכסודום״, להסרטת

הב הזה״ ״העולם לאנשי הישראלי? הסרט
רכה.

תל־אביב סילביה,
 לא שהצנזורה כד על כלל תמהתי לא

 את להציג בנדאד, יליד חביב, לנורי התירה
 צפוי להיות צריד היה זה צעד סרטו.
ה מן בלתי־נפרד חלק והוא מאחר מראש,
 בבל להילחם המקיפה הממשלתית תוכנית

מזרחי. שהוא מה
הממ ראש כולל בממשלה, אחראיים חוגים

 צריכת שהמדינה עת בכל מכריזים שלה,
 שלא מאוד להיזהר ויש אירופית להיות
 זה רעיון לבאנטינית. למרינה פעם תיהפד

 החדשים העולים בין מסוכנת בצורה מופץ
 הותיקים מן כמה וביו המזרחית מאירופה

ה״גזעיים".
 ה־ העולים באמת האם לשאול: ברצוני

 ממחנות- מהגטו, ארצה שעלו ״אירופיים״,
 עצמם את חושבים וחדרי־הנאזים, ההשמדה
מה האירופית? התרבות של נאמנים לנציגים

חכיב

 הסר דיברו,,
הרגש שלא רק לא
 זה בתפקיד שיש תי

 לפגוע העלול משהו
 כי הציבורי, במוסר

 הייתי — להיפר אם
היום ועד בטוחה,

 כי — משוכנעת אני
 למלא יכול זה סרט

 אצל חינוכי תפקיד
מסויימות. בנוח

ש בשעה דווקא
הסצי את שיחקתי

סכס הנקראות נות
 שאלה הרגשתי יות,

ל שיראו הסצינות
 לא במציאות בנות

 סצינות שיחקתי בה בתקופה בעקבותי. ללכת
 שעות שבמשך ולמרות נורא, קור היה אלה

 וכמעט ערומה להיות צריכה הייתי ארוכות
שה הכרה מתור זאת ביצעתי מקור, קפאתי

יניעו לא אחרות שבנות כדי כדאי סבל
בסרט. ולא במציאות זה למצב

הרצליה טטרקו־חביב, רחל
 ראיתי הראשונה בפעם לבי. את עודדחם

 כוחה מה גם ראיתי במערכה. לבד שאינני
אח דמוקראטי. במישטר חופשית עתונות של
את שפירסמתם רי

 סרטי על רשימתי
 על־ שנאסר ״רחל״,

קיבל הצנזורה, ידי
 עשרות יום מיי תי

הפס בלי טלפונים
 אנשים עשרות קה,

דוד. מיכתבי־עי־ לי שלחו
 אלה, לכל מורה אני

ה לעתונכם ובעיקר
את לי שנתו נכבד,

ול להגן האפשרות
 עמדתי את הסביר
 ״רחל״. הסרט בפרשת

 ה־ שנחלתי הניצחון
 הרשו כאשר שבוע,

חביב ה- את להציג לי
שלי, רק אינו סרט,
 לי שנתנו שלכם, הקוראים ניצחון גם אלא

 כי שנוכיח עד להפשיר מבטיח אני עידוד.
 מן בלתי־נפרד חלק הוא הישראלי הסרט
תודה. שלנו. היומיומיים החיים

הרצליה חביב־חביב, נורי
מזוייפת קולק־ציה

 ),1184( הזה״ ״העולם של המכתבים במדור
 ״הסטודנטים הכותרת תחת מיכתב התפרסם

 קרטן השמות חתומים היו עליו בזול״, —
פלוגמן. ויעקוב סוכר זיו אהרון,

ולא דעתי, על נכתב לא זה מיכתב . ..
 עם כלשהו קשר או מגע לי אין בידיעתי.

 שלדעתי בהפגנה, נכחתי לא המיכתב. כתוב
 ולכשעצמה זכות, או הגיון משוללת היתה
לפי קוריוזי. דווקא ולאו עגום, מצב היתה

 קולק, מר דברי את לצטט יכולתי לא כך
במקום. נוכחותו את לאשר אה או

 מדעי־המדינה, גי, שנה זיו, סוכר
 ירושלים העברית, האוניברסיטה

 עליו זויפה, חתימתו כי סבור זיו הקורא אם
ה את ולהביא לזהות המישטרה את לבקש

 את לזהות יכול הזה העולם אין לזין. אדם
אליו. המכתבים כותבי
היום הם הנה

 נפנעי בעית על המאמר על החמה תורתנו
 היום״ הם ״איפה במדור שיתוק-הילדים

 והממצה המקיף המאמר ).1185 הזה (העולם
 של יחסי־הציבור בשטח נכבדה תרומה מהווה

אגודתנו.
תל־אביב אילנשיל־פוליו, מטלון, יעל
והלאה מ״עכשיו״

 היה לא מוקד לגבריאל שנשלח הטיכתב
כ ״עכשיו״, הקובץ מעריכת מיבתב-פיטורין

 כי אם ),1186 הזה (העולם שטענתם פי
 העכורה האווירה את לטהר הצורר בו צויין

 הוא ״עכשיו״ ״מערד״. עניני את האופפת
 פוליטית זיקה כל בלי עצמאי, ספרותי קובץ

 אינטרינאנ־ לסכסוכים מעל ונמצא שהיא,
 כל בלי בהופעתו, ויתמיד ימשיך הוא טיים.
״מערד". לעניני קשר

ירושלים ״עכשיו״, חפץ, ברוך
ה האווירה ״מפאת נאמר: הנידון במיכתב

 על להמשיך, בכוונתי אין שנוצרה, עכורה
 עכשיו.״ בהופעת עתה, לעת לא פנים, כל

 לידי להשיב הדרישה ניכללה מיכתב באותו
 והשטרות הכספים כל חפץ ברוך העורך
ה להוצאת למוקד, על־ידו הוענקו שכבר
קובץ.
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