מכתבים
תשכ״א

שאו ברכה בשנת תשכ״א.
המשיכו להאיר נתיב באפקה ,למען פקוח
עיני חשוכים!
שלום בן־פורדו ,ירושלים

איש השנה

הראו שיש לכם דם :הנברת םולידאנו!
רפי כץ ,הרצליה
 ...הרבנית טולידאנו ,עם רשימה של
סאה בדיחות ישראליות מקוריות על פרשת
השנה!
שמואל נחמני ,רנזת־גן
 ...הממונה על שרותי הבטחה ,האיש ש
הביא את אייכמז!
דויד פורמן ,ירושלים
 ...לוטומבה ,איש הקוננו!
אברהם חרל״ם ,תל־אביב
 ...אליהו לוי!
אליהו לוי ,פתח־תקוה
...כ מו בכל השנים שלפני כו ,וכל הש
נים שלאחר מכ) 1עד  !(120דויד בדנוריה!
חיים איזקס ,חולון

פלאמים ונאצים

בסיפוק רב קראתי הפעם את תשובתו
של העורר על מיכחבו של הקורא צ .שמחוני
)העולם הזה  (1196בעניי! קוננו.
בדבר שינאת הקונגואים לגבי הפלאטים:
אני יליד דרום הולאנר )בראבאנט( ,המה
ווה נם מבחינה אתנולוגית יהירה אחת עם
צפוז־בלניה )פלאנדריה( .הכרתי את תושבי
האזור ההוא .במלחמת־העולם השנייה היה
ירוע בהולנד כי ככל שמתקרבים לגבול ה
בלגי ,כז ישי להיזהר ,בשל נטיותיו הנא
ציות המובהקות של חלק מהתושבים הפלא-
טייס .פנסיוני המר נוכחתי לרעת כי נכון
הדבר.
 ...זה זמז רב ידוע כי חייליה של ממל
כת בלניה אנסו ,בזמנם ,אלפי אפריקאיות.
לכז לא היה האזרח בבלגיה או בישראל
צריד להתפלא מתגובת חיילי קוננו ,אשר
פגעו לפני זמז מה בכבודן של ילידות ברי
סל.
האדונים מבלגיה מנעו מתושבי קוננו ב-
אופן שיטתי כל חינור שהוא .הם רק הת
עשרו על השבוז העולם הירוק הגדול ההוא.
בתקווה כי ממשלת קוננו העצמאית תצטרר
לבקש מהממשלה הבלנית לחזור ,עזבו ה־
בלניכ את ״אחוזתם״ מבלי להדריד את אנ
שיה ימבלי להכשיר את הקרקע לקראת ה
עצמאות ,כפי שעשה הכובש הבריטי בנאנה
ובטונו ועושה עדיין בניגריה ,בסיירה-ליאו־
נה ,בקניה ובטאננאניקה.
 ...אני מבין היטב את ראש ממשלת קונ
גו ,לומומבה ,כאשר הוא אומר ״דברים בו
טים בנוכחותו של מלר הבלנים״ ,דברים
אשר"העלו את זעמו של הקורא שמחוני.
ישראל אלכסנדר)ואן־דייק( ,רמת־חן

סטאטוס קוו

בטיכתבו של הקורא דויד ברוד כ״ץ )ה
עולם הזח  (1197נאמר כי מר רפאל נוס־
באום ,יצרז ובמאי
הסרט ״חולות לוה
טים״ ,הוא ״יורד״.
מר רפאל נוסבאום,
יליד ירושלים ואיש
הפלס״ח בקרבות ת־
ש״ח ,הוא אזרח יש
תושב־חוץ.
ראלי,
הוא לא ירד מעולם
מישראל והסטאטוס
של תושב־חוץ הוענק
לו אוטומאטית ב
התאם לחוקי המדי
נה ,המעניקים סטא
טוס כזה לכל אזרח
המתנורר
ישראלי
יותר משנתיים רצו
פות במדינה זרה.
גוסבאום
סטאטוס זה נועד ל
מטרות מכם זהעברוודמטבע ,עבודה בחו״ל
וכר ,ואין בו כדי להטיל ננאי באיש הנו
שא אותו .כל דיפלומאט ישראלי ,השוהה
בחוץ־לארץ יותר משנתיים ,הוא ״תושב חוץ״
בלשון החוק.
אלכם מסים ,בשם סרטי
תל־אביב
ר .ן.נע׳׳נו,

אחת מערי הארץ

הנני מלא תודה לעורר מדור ״העם״ )ה
עולם הזה  (1197על שלא נהג כשאר עתו-
נאי ישראל ,וציין שרבת־עמוז היא עיר
בארץ־ישראל!
מי יתו וכולם כמוהו!
ש .שרגאי ,חולון

חזית שחורה

במקרה נפל לידי כאז בליון ישן של
״טאן מודרז" ,שבועונו של מר ג׳אז פול
סארטר,ובו מאמר־תשובה בן  30עמודים
ומעלה למאמרו של מר אורי אבנרי ,שהת
פרסם באותו ירחון )העולם הזה  .(1129ב
ראש המאמר נאמר כי הוא נכתב בידי
״קבוצת אישיםישראליים,״ ומתיר הקדמת
דטערכת ברור כי היא פירסמר אותו בהס
תייגות בולטת.
מאמר זה גדוש ומלא לא רק טענות ציו
ניות אוויליות )״עם ללא ארץ בא אל ארץ
ללא עם״( ,אלא נם השמצות אישיות גסות
מאוד .בין השאר משכה את תשומת־לבי
טענה אחת שבאה ,כביכול ,להוכיח כי מר
אבנרי הוא נזעז ,וכי המושג ״שמי״ הוא
טושג נזעי .נאמר כי מר אבנרי ״היה קשור
עם תנועת החזית השחורה הניאו־נאצית של
אוטו שטראסר בגרמניה".
מה מקורה של השמצה טיפשית זו?
יצחק בן־יוסף ,פאריס
ל״אישים ישראליים״ אלגזונים פיתרונים.
עורך העולם הזה היה בן שבע כאשר פרש
הפולס הזה 1199

אוטו שטראסר ממפלגת היטלר וייסד את
החזית השחורה ,קבוצה ניאו־נאצית בעלת
יומרה שמאלנית .העורך לא הכיר את שט־
ראסר מעולם ,וכמובן לא קיים מעולם שום
יחסים עם קבוצה זו.

כמו בכל שנה ,בחרו עורכי

צכריגו גלמודים ועשוקים

ערב־עדב יוצאים פקחי עירית חיפה ב
טנדרים ריקים ,במטרה להחרים מילדים
טיסכנים ,מוכרי צברים ,את ארנזיהם.
בקצה המדרכה עומד אחד מהילדים האלה
ומחכה לקונה .אר למזלו הרע ,לא קונה .הוא
המניע ,אלא קץ פרנסתו .הוא עומד ב
צירו השמאלי של הרחוב ומקלה את ה־
סאברס לאחד הקונים .לפתע נעצר טנדר
מעברו השני של הכביש ,ושלושה פקחים
קופצים ממנו ורצים לעברו בנמרים השו
ר ר י ם ל ט ר ף .הילד נ ד ה ם ונשימהו נעצרת ,ו
אין הוא יכול להוציא הגה מפיו כאשר
הוא רואת את הנמרים האלה ניצבים לפ
ניו .הפקחים מתכופפים ומרימים את ארנזו
ומעמיסים אותו על מכוניתם .נשאר הילד
גלמוד ואבוד ,ללא עצה נוספת ,ואין הוא
מסוגל להזיל דמעותיו ברנע זה.
ילד זה ,נילו בין  10ל־ 12בערד.
הגידו אתם :מה יוכל לעשות ילד זה?
לעבוד? לא! גילו צעיר ואין הוא מסוגל
ואד לא רשאי לעבודה סדירה .הרי בדי
רתו האחרונה היא לסטות מן הדרך הישרה,
להפסיק למכור את הסאברס הקוצניים ו
להתחיל לגנוב ולרמות .כר הוא נרל ל
עבריין צעיר ,ולבסוו* לפושע גדול ומפחיד.
האם זה צודק מצד העיריה לנזול מטנו
את האפשרות הקטנה והמושפלת של פרנסה
זו?
מרדכי וידור ,חיפה

ה ע ו ל ם
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את האיש המסמל את מאורע־השנה של תש״ך.

מיהו איש זה*
בגליון הבא ,המופיע ערב ראש השנה ,יודיעו העורכים
את בחירתם לתואר

מתחרה לזיווה

אני רואה שכבר יש מתחרה לזיווה רודן.
אני מתכוון לצעירה ,בעלת הפנים המעניי
נות ,העומדת לידה
בשער ״העולם הזה״
) .(1197מי היא?
אברהם לוסטיג,
חיפה
,
הגברת נזארישה היי
גיר ,דיילת אולימ־
פיק איירזזייס.

למען העמוד

 ...אתם טוענים
שאתם בלי מורא.
אם כן ,מרוע לא
כתבתם בפירוש שה
נחל היפה שעומד
ליהרס הוא נחל
עמוד ,שהחברה להגנת הטבע נלחמת למענו
מזה שגה ויותר בפקידות ביורוקראטית
עלובה ,בלי הצלחה?
השבוע החל טראקטור של חברת ״מקורות"
לחצוב דרד בנחל ,והעמוד היפה יחדל מל
שמואל אבן־א!ר ,ירושלים
התקיים.

מלחמת הנהנים

אני רוצה לומר כמה מילים כדורבנות
לטיפוס הזה שקורא לעצמו שלמה כהן ,ש
חותם שהוא הבז היחיד של השם יתברר.
לארוז שלמה כהן! זה לא פלא שהבן שלד
חולה .למשל ,אם אני הבז שלד ,הייתי מז
מן מת מבושה .איר אתה לא מתבייש! לר
צות להיות קונסול באפריקה ,בזמן שאר
פעם לא עשית נורמה בקטיף! אני חושב ש
יותר טוב בשבילר ללכת לנגב ולהביא גאו
לה למולדת.
אני חושב שבעצם צריר לשלוח א ו ת י .
אני אדם אינטליגנטי ,יודע לכתוב וגם
קורא לפעמים בעתון של מפא״י .אני שזוף
מאוד .אני יודע אידיש יותר טוב )במבטא
נאליצאי באמת( .אני כהן לא פחות ממד,
ונם אני מת לכושיות.
נ.ב ,.מה שעשה לי מם ההכנסה ,זה ב
אמת לא בסדר.
שלמה כהן ,תל־אביב
ב״ה .תיתי לו למר שלמה כהן דנן על
ששפר קיתון של רותחים על נושא שמו.
היתכז?
איפכא מסתברא .אנו ,נושאי השם דנן,
מקפידים במאוד־מאוד על כבודנו ודואגים
עד לבלי די לשמנו הטוב .מיכתבו של מר
שלמה כהן הראשון היה ״בתפוחי זהב ב
משכיות כסף,״ ״דבר דבור על אופניו.״ אפם
כי משהו התטיהני תמוה — כיצד זה נושא
שמי ילד וישמיץ את בר שמו? האם ניתז
את שטנו לטירטס ולשימצה גם בבית מ
פנים לפני כל בר-בי-רב?
לא אחי ,לא ייעשה כדבר .חסוד שבטד
והפור כבורר ברבים.
שלמה כהן ,קוביבה

בר־מזל

נוכחתי בנשף בחירת מלכת-המים )העולם
הזה  .(1197בלטה בו יפהפיה בשחור ,שב
המשך הערב התברר כי זוהי סגנית מלכת־
המים של השנה שעברה .לדבריכם הפכה אח
רי נשואיה לבתיה בר־צבי .כיצד היא נר
אתה כסגנית?
יצחק לוי ,תל־אביב
 . . .האם התכוונתם לבר-צבי ,יצרן הנקני
קים? אם כן ,לא חשוב איזה נקניק זה.
מעתה והלאה הוא הטעים ביותר!
יעק,ב סימן־טוב ,תל־אביב

שקט אולימפי

אילו שלחו לאולימפיאדה )העולם הזה
 (1198קלפנים )ואצלנו לא חסרים שחקני
רמי וסוקר מעולים( ,אולי היינו זוכים ב־
מדליית־זהב אחת.
אני הייתי מוכן להצטרף כמלווה ולהש
תתף בריונים המקצועיים ע■ 1קלפים ,ומדוע
לא? אם בדיונים על שחיה והרמת־מישקלות
משתתפים עסקנים שאין להם מושג בעניי
נים אלה ,גם אני מוכשר להיות נציג )ללא
מושג על קלפים( על נושא זה.
מ .ש״ תל־אביב

בכתבת־ענק על האיש עצמו ועל המאורעות שהוא
התבלט בהם.

בגליון המוגדל תמצא גם כתבות ממצות על אנשי השנה
ככל שטחי החיים  :אנשי העולם ,המרחב ,המדיניות ,הכנסת,
הכלכלה ,המשפט ,האמנות ,התיאטרון ,הספרות ,העתונות,
הדת ,המדע ,הרפואה ,הספורט ,האשה והאיש הצעיר.

כמו כן :מוסף ספרותי מיוחד ,בו יוגשו לך
מיצירותיהם של

מידד שיך * •ורם מטמור
עמוס קינן * שמעון צבר
וכן

מיבחר ספרות אפריקה הצעירה
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