
םיםכחב
למעלה בעיטה
ל שיא כשק גל' היווה האחרון השבוע

 חצי לפיי שהתחילה הטערכה לגוז. פרשת
 טיהור את לבון פנחס דרש כאשר שנה,
 לשכת הדתיים סירוב עם הסתיימה •כסו,

 אס בן־נוריוז. דויד עם אחת כססשלה
 בוודאי הרי שואוי־נקטה טיפוס הוא יבוז

גלותו. בסקום בשטחה, ליבו התפלא
 מסוג־אחר. שיא עטו הביא שעבר השבוע

 הטס־ עטדת על המצויינת לכתבתכם כוונה•
 הטטצת ביטויה את מצאה אשר הדתית, ליה

 ),1222 הזה (העולם השער בעטור ביותר
 יכנסו לא הדתיים כי בפירוש קבעתם בו

 יוטיים שבמשד בעוד וזאת — לטטשלה
 המדינה עתוני כל היו עתונכם הופעת לאחר

למס־ יצטרפו בז הדתיים בי רמזים פלאים
חיפה רוט, אברהם

 אבל ללכת. חייב שהזקן אתכם מסכים אני
בצו דווקא הולד אותו לראות הלב לי ב.יאב

 שאנחנו טה ומבוזה. מושפל סוכה, זו: רה
 האננלי למנהג המקביל משהו זה צריכים

בעי למישהו נותנים אם !'.,ס 1־101: 10<513-זל
בדרגה. בהעלאה לפתות הדבר ייראה ט

תל־אביב לוין, דניאל
 העיוורת שינאתו את להבי! יכול איני

 את לרגע נשכח לזקן. אבנרי אורי של
 בדגוריוז לדויד אי! האם לבוז; פרשח
חיוביים? מעשים בכלל

 לעריכת דרישתו את טנטק אבנרי אורי
 להסתיר מה לנו שאיז בקביעה מיד בהירות

 אנחנו יהודונים ״האם שאלתו עצם מהגויים.
למת השאלה: את מעלה פלונסק?" בגטו

 והרי אחר? ניטו ולא פלונסק ניטו ר-וקא
 וטפלונסק — תורד תצא מציון כי התשובה:

בז־נוריוז. דויד יצא
נתניה בירשטיין, חיים

ש ההדגשה ם! להשתחרר ל׳ קשה ...
 ובכלל, אצלכם אוהד, להד זכה לבזז פנחס

 המהוטה בזכות אם כי מאבקו עצם עקב יא
 במפלגתו, שחל הפירוד בזכות סביבו, שקמה
 פוליטיים. רווחים להרוויח הסיכוי בזכות

 כי הנוכהי. מהמשבר כתוצאה מפלגתיים
ושות ההסתדרות טגיגי געשיחם לפתע מה

ה תצמח לבוז טהרהת האמנם ללבוז? פים
לדמוקרטיה? סכנה

הסטודנ אנשי-הרוח, מחרעמים לא מדוע
 הבלתי־דטד העוברה על ועוד העחונות טים,

 שני חיים האחת ישראל שבתוד קרטית
 כוונתי בקושי. והחיים החיים בני-אדם: נושי
 ולחוסר הכלכלית למצוקה החברתי, יפער

 עתיק־ חיהודי הפירוד זהו הרי הליכוד.
 היו זה בתחום קיומנו. את המסב! .־ממיז,
 לחיות צריכה לכאז הכותרות. להיות צריכות
הרוח! אנשי תושית מכוונת

ירושלים סטודנט, גנזר׳ מקסים
המוסווה המורה

 הזה (העולם הסטודנטים עם בפגישתו
 נוריוז בז כי פרם שמעו! מר אסר )1221
 כנראה אחיד. חינוך יעניין בדעתו, יחיד היה
 כאז מילא לא בז־נוריוז כי פרם מד שכח
 המוסווה, רבו חזון של מבצע תפקיד אלא
 לצטידותו דוגמת ועוד ז״ל. ז׳בוטינסקי זאב

 בך מר של הנרגש נאומו זה: רב יתורח
 בליל השלישית״, ישראל ״ממלכת על גוריו;

 סיסמתו הרי רי לא ואם בסיני. ההישגים
לעם״. ממעמד ,

גבעתיים בוכני, אליעזר
המסכנה אפריקה

 של ההספד מאמר
 על אבנרי אודי

 לומוטבה פאטרים
 )1222 הזח (העולם

 בדם. ספק בלי נכתב
 יכוהו היה לא אגל

 כשם אותי לזעזע
ה ׳אותי שזיעזעה

 אלמנת של תמונה
 המתאבלת, לומוטבה

גל באותו שפורסמה
צרי זו תמונה יו!.
 של סמלה לחיות כה

 המסכנה. אפריקה
כהן, שלמה

תיקווה פתח
 את מתעב הנני

 כשם לוטימבה רצח
 רציחתו נגד שאני

.אדם כל של . או .
 משוא- כולם היו אבנרי אורי של דבריו לם

של הקומוניסטי לצד — אחד לצד פנים
 האחדות לפע! רק פעל לומומבה האםהבעייה.

 בתור הראשונים מצעדיו אהד עמו? של
 שהובטחה בעזרה לאיים היה ממשלה ראש

 קורה היה מה המזרחי. הנוש על-ידי לו
אילו לקונגו, רוסיים כוחות הגיעו אילו

 תחמושת יותר להעביר רע״ם מטוסי הצליחו
 ל• ליהפד יכולה היתה קוננו ללונדולה?

שניה. קיריאח
ביאליק קרית היידן, גמן

הפרופסור דעת
 לפני פיו״: את פתח ״הספינקס לכתבתכם

אחרו ״יריעות בעתו! פורסם חודשים מספר
שנש שוגים, אישי־ציבור עם רעיון נות״
 בדרום־אפרי- הכושים לרדיפת יחסם מה אלו
 להגיב ממשלתנו צריכה לדעתם, ואיד, קה
כד. על

בש צעירה מרינה כי שטענו כאלה היו
 יכולה אינה גורטים, מיני בכל התלויה לנו,

 — הטדינית בזירה הרדיפות נגד לפעול
 היה לא אר עליה. לחלוק אפשר שאולי רעה
 רדיפת לעצם התנגדותו את הביע שלא אחד

 ידיז, יגאל טפרופסור חוץ — הכושים
דעה. להביע רצה שלא
 יבול כושי, או יהודי, איר טובו לא לי

 מעיד זח לדעתי כזו. שאלה על לענות לא
 לסלוח שאי־אפשר אדישות או פחדנות על

אותו.
חיפה דץ, ממוט

אישרה ההיסטוריה
 על מאטריבם בסידרת רב עניי! מצאתי

 היה והלאה). 1217 הזה (העולם טבת שבתי
 כטחנה אתו יחד להמצא המפוקפק העונג לי

 עדייו זמז. באותו .1948ב־ בלבנו! בבעלבק
 אד גילבורד, נקראתי ואני טבצ׳ניק נקרא

 ם; שאיש אני משוכנע שעבר הוטו למרות
 כמה תקופה. באותה חייל היה לא החבורה

 חיל־ של קורס איזשהו עברו מההבורה
הבל. וזה האוויר
 בכר איש פיקפק לא הימים באותם עוד
ההיס ואבז גדול, אדם להיות עתיד שסבי

זאת. אישדה טוריה
ארה״ב אנג׳לס, לוס גלבוע, אביק

כשיקאגו הדשות
 של שדווי אוהד הייתי שנתיים לפני עד

 שירותי סיום עם בדורו. האחר ושל מפא״י
 הצבאית, בתעשייה לעבודה נכנסתי הצבאי
 לחץ עלי הופעל למפא״י. המכורה אי־שם,

 ולב־ ,כאוהד עצמי שהכרזתי למרות כבר
מצ נקיפת עם למפלגה כחבר נכנסתי סוזי
 שבבחירות לציי! למותר ורגשי־בושה. פון

 אם טפא״י, עבור הצבעתי לא האחרונות
 בוקר. משרת לרועה האהדה בי היתה בי

הפרשה. הופעת עם כליל חלפה זו אהדה
 אני בשיקאגו, ישראלי סטודנט בתור

 בך השם איפר רבים, יהודים עם נפנים
 הוא בשבילם לדום. אותם מקפיץ גוריוז
 גם והוא — האומה מציל האומה, מנהיג
 מסתכלים העולם גדולי אשר כאדם מתואר

 קאסטרו, נאצר, על כמו ביראת־בבוד עליו
 לאותם להסביר ל׳ קשה ודה־גול. כרושצ׳וב

 למגבית, הרבה התורמים טובים, יהודים
 על־ בי בז־גוריוז, של האמיתי פרצופו את
 רוצה איני וזאת — למדינה אזיק כד ירי

לעשות.
עוב בארצות-הברית שהקונסוליות מענייז

 קיבלנו כבר הסטודנטים. על קשת דות
 קוראים שהם כפי מהבית״ אחרונות ״חדשות
 ״משלחת כתוב: היה ושם שלהם לסטנסיל

 כדי בז־גוריוז אצל טסא״י ושרי חברי
לסל. הסטנסיל את זרקתי התפטרותו.״ למנוע

שיקאגו ש״ ד.
מצדה פיסגת אל

 קבוצה בירושלים התארגנה אלה בימים
 חברי המשוטטים״. ״חבורת לעצמה הקוראת

 לח״י אצ״ל, פלמ״ח, יוצא' זאת, קבוצה
 פעם טרי לטייל למטרה להם שמו וצה״ל,

 בהם אשר היסטוריים ומקומות לאתרים
 או טיול כל הלאומי. לשיחרורו העם נלחם
 והיסטו־ גיאונרפיים בהסברים מלווה מסע

 להשתייך 'בולים המשוטטים לחבורת ריים.
.40 עד 20 בגיל הארץ מכל ונשים ננרים

 בט״ו מצדה לפיסגת ייערך הבא הטיול
 הלגיו! בידי מצדה נפלה בו התאריד בניסז,

העשירי. הרומאי
 ותדליק מצדה לפיסנת תעלה החבורה

ש אלה ובל מצדה נופלי לזכר משואות
 העם. של שיחרורו למען חייהם הקריבו

 במידבר־יהורה, המסע ימשיך מכו יאחר
 להשתתת המעוניינים כל ועיז־נדי. עידבוקק

 ,545 לת.ד. יפנו הטיולים ובשאר זה במסע
תשובה. קבלת לשם בול ויצרפו ירושלים

ירושלים המשוטסיש, חבורת

דרוזי גם מכינות כנות
 :אלמליה מרים הקוראה השופטת, כבוד

רחמנות!
 חוות■ את קראתי כאשר מאור נדהמתי

 ופסק-דינד ההגיון וחסרת הפזיזה דעתד
 הנאשם נגד )1221 הזה (העולם האבזר
קאסם. עצאם

 שלד״ ״הקרבז של אחיו שאני מכיוון
 אחי על להגו לחובה מצאתי השופטת כבוד

 לעזה, הגבול את עבר לדבריד אשר עצאם,
 בתור את, אשר נקודות מספר לד ולהבהיר

 אותו מכירה איגד מבאר־שבע, אלטליח פרים
 הנאשם של אחיו קאסם, פואד בתור כמוני,
עצאם.

 וטע! תמיר מלאומו התרחק שעצאם טענת
 להכיר כדי בדוי שם נשא ואה יהודי שהוא
וכזב! שקר יהודיות. בנות

 כשם שלו בדרוזיות התגאה תמיד עצאם
שאת וכשם שלי בדרוזיות טתנאה שאני

תמיר עצאם שלר. ביהדות להתגאות חייבת
 ובפני בנות בפני האמיתי שטו את הציג

בנות בושה. ללא בארץ, שונים מוסדות
 כאברמו־ ולא דרוזי, קאסם, כעצאם הכירוהי

 שכלית מבחינה טבונרות בנות יהודי. ביץ,
ש לבז־האדם אם כי לשכג לב שמות אינז

 עצם בגלל מרים, את, ואילו השם, מאחורי
 שמרת דרוזים, הם ובעליו שהשם העובדה

 טובה מנה לו ואיחלת מפשע חה לאדם טינה
וחרפה! בושה — במקומו. איישם

רמה קאסם, פואד
הכחשה
הו >1221 הזח (העולם הספורט ״במדור

למכי ״משחקים הכותרת תחת בתבה פיעה
 ״נוסובסקי, במלים: המתחיל קטע ובה רה״

. מישנה כסוכן העובד . .
 דברי הם הנ״ל הקטע ובז הנ״ל הכותרת

 כתבכם. של החולני דמיונו פרי וכזב, שקר
 כבר, לי וגרמו אותי משמיצים אלה דברים

מרו אי-:עיםויות לי, לגרום עלולים ועור
ה בקאריירה רציני מיכשול ולהוות בות

 — החברתית ובעטדתי שלי ספורטיבית
תוקזי. בבל מכחישם ואני

כפר־מבא נוסובסקי׳ יאיר
 נוסובפקי) (של קבוצתו ״מנהלי כי כתבתם

היתד הטיקרה יד רק אם לחקור החלו
באז.״

 הפועל של לכרורנל החטיבה הנהלת בשם
 דברי תוקה בכל טבהישים הננו כפר־סיא,

 החלנו ולא חקרנו לא מעולם אלה. שקר
 הטיקרה יד ״אם לחקור התכוונו ולא לחקור
 ואיז איש ואיז — בטוחים אנו פה״. היתה
 את לערער יכולים זו כתבת־כוב אפילו

ה ובמוסריותו בהגינותו — זה בטתוננו
 נוסובסקי, יאיר המוכשר שוערנו של גבוהה

 אותם והשדות, חששות כי גם ובטוחנו
כתב בלע. דברי אלא אינם כתבכם, העלה
 יאיר של הטוב בשמו קשות פגעה זו תכם

באגודתנו. ובעקיפין נוסובפקי,
כפד־מבא הפועל,

ער ומדהימים חדשים גיוו״ס הופיעו

עתיק מקצוע
 הארולד ד״ר הנידיורקי הפסיכואנליטיקאי

 נדהם. מכתבתו, מאחורי ישב גרינוואלד
 למשמע האמין לא העשיר, נסיונו למרות
 הפאצ־ את שאל מקצועך?״ ״מהו אוזניו
 ״מה טלפון.״ ״נערת שלו. החדשה יינטית
 אני ״או. טלפון׳?״. ,נערת באומרו כוונתך
לבית־המלון או לדירתו גבר עם הולכת

 ביחסים באים אנחנו מתאכסן. היא בו
לי.״ משלם הוא זה ובעד מיניים

 בלונדינית היתה זאת שאמרה הנערה
 ומיוחד עדין יופי ובעלת דקת־גיזרד, קטנת,
 ולפי בישניים, היו ותנועותיה דיבורה במינו.
לאמ כסטודנטית לחשבה היה אפשר לבושה

בני הורים בבית החיה כנערה או נות
הבינוני. המעמד

★ ★ ★

דזגות מזונות
 עם גרינוואלד ד״ר של היכרותו היתד, זו

ב האזין, האינטימיים שלוידוייה סאנדרה,
 במסגרת מכן, לאחר שבאו השנים משך

 באו סאנדרה אחרי הפסיכואנליטי. טיפולו
 לשעבר הזמרת היפר,פיה׳ סטלה כמו אחרות,
 כך אחר ושנעשתה בורגני, בבית שנולדה
מפורסמת. קולנוע כוכבת

 יותר לומד גרינוואלד ד״ר החל לאט־לאט
 *הא־ הזנות עולם של בעיותיו את ויותר

 וחיי מנהגיו המיוחד, סגנונו ריסטוקראטי״,
ההש כי — מצא להפתעתו שלו. היומיום

 החברה בקרב זה עולם על הרווחות קפות
נקו בכמה לחלוטין מוטעות הן ד,״הגונה״

 ידע. בחוסר שמקורן טעויות חשובות, דות
 מדעי, מחקר לערוך החליט גרינזזאלד ד״ר

ה המקצוע עובדות של ופסיכולוגי חברתי
בעולם.*. ביותר עתיק
 גריני שלה למחקרו חומר לאסוף מנת על
 אותו שתפגשנה שלו הפאציינטיות את ודאלד

 ממושכות, שיחות קיים הוא חברותיהן. עם
״נע עשר עם בטייפרקורדר, הקליט אותן
רוא נוספות עשר ניו־יורקיות. טלפון״ רות
 בשאלות הפאציינטיות, חברותיהן ע״י יינו

לדוגמה: החוקר. ע״י שהוכנו
★ ★ ★

כשדי שיצדיפו אוהבת א;י
■ 0 י——רווית־0(111■ 1111!■ >1 1.

 ק• קארן
 26 הגיל:

 1 נישואים;
11 לימודים: שנות

 שחקנית דוגמנית, קודמים: מקצועות
 8 טלפון: כנערת שנים

המחבר ע״י וואיינה
 דקת־ ,צעירה גברת היא קארן המחבר:

נול היא בקפדנות. ולבושה עירנית גיזר־,
 ובאה ארצות־הברית בדרום גדולה בעיר דה

 ללמוד כדי שש־עשרה, בגיל לניו־יורק
 הנוכחית השאיפה לדוגמנות. ספר בבית
 החלה מצליחה. שחקנית להיות היא שלה

 בעלה שנישאה. לאחר המשחק אמנות לומדת
 במשחק, טובה שהייתי העובדה את ״אהב
 כך כל לקח שזה העובדה את שנא אבל

זמן.״ הרבה
בבו 6.30ב־ הבית את עוזבת היתד, היא

 הוא בלילה. 11.00 עד חוזרת ולא קר
לזה. התנגד

 אותי. שמעניינים דברים מאד מעט ״ישנם
 כמו דברים לא אך אנשים, מחבבת אני

 של ניתוח עברתי כדורגל. או כדורסל
 מונע אשר משהו לי עשו והם העיוור המעי
 אני להריון. להכנס האפשרות את ממני

אמיתית. טובה בזאת לי עשו שהם מרגישה
באתי כ לעבוד והתחלתי לנידיורק ...

 לניו־ לבוא שעלי הרגשתי תמיד דוגמנית.
ב להשאר רציתי לא זוהר. ולמצוא יורק

 הרגשתי תמיד ולהנשא. לעבוד לצאת, דרום,
 פעם מדוכאה. והייתי בחיי, חסר שמשהו
בנפשי. יד לשלוח ניסיתי
 היינו אולם פעמים, שש נישאה אמי
 אתי דנה תמיד היא מאד. קרובות תמיד

 רשותי. את וביקשה שלה, הנישואין על
בין גדולה אהבה אהבה, תמיד זו היתד,

 ד״ר מאת הזנות, על גרינוואלד דו״ח *
 מדע ספדי ״דע״, הוצאת גרינתאלד. האדולד
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ל״י. .ו20

 הראיון את לי שסידרה (סטלה, לביני. אמא
 את ראתה לא פעם שאף סיפרה קארן, עם

 ביניהן, רבות שתהיינה מבלי אמה עם קארן
 אפילי מזומנות ולעתים במרירות לעתים

 אות• להביא תמיד נישתה אמי באלימות).
 להבין משניסתה יותר אותה שאבין לבך

אותי.
 בניו־יורק. כשהייתי הרואין לקחת התחלתי

 הרגיש הוא הסם. את לי הציג הזר, הגבר
 הרגיש לא ולפיבך מחיי, חלק היה שלא

 מראה היה היא אבזרי. או רע משהו שעשה
מזומ לעתים חיבר. של קלים סימנים לי

 היו אושר. הרבה לי שגרם דבר — נות
 אותי שמשכו שלו ההשתתפות רגשי אלה

אליו.
. .  אב־ של ידיד אותי לקח ארבע בגיל .

 יושבת הייתי לנהוג. אותי ללמד במכוניתו
ב גועלי. משהו עשה והוא בחיקו׳ רועדת

 אליו להצטרף ממני ביקש הוא הבא ערב
 של- התחתונית את הסיר הוא לנסיעה. שוב

 שבלוח- בשעון הסתכלתי אני אתי• ושיחק
 כמעט ״זה וחשבתי: מכוניתו, של המחוגים

 אהיה מעם עוד אני הביתה. לנסוע הזמן
 חושבת אני הפסיק. הוא לבסוף בבית.״

הר הלם! או פחד להראות יכולתי שלא
 הוא לאט. לאט לזוז להתחיל שעלי גשתי
 אמרתי: ואני לספר לי שאסור לי אמר

 אר, ראיתי אחר־כך שנים כמה שלא.״ ״בטח
 אחרת. קטנה נערה עם משחק הזד, הגבר
בתו. היתד, שזו אפילו יתכן

 עכשיו? למין, בנוגע מרגישה אני ״איך
 בן כלפי ביותר החמים הרגשות בי מצויים

 אבל לאורגאזם, כלל בדרך מגיעה אני זוגי.
 ליהנות על־מנת אדם אותו את לאהוב עלי

 נשלטת להיות חושבת לפעמים אני מזה.
ב להלחם ועלי גבר, על־ידי מוחלט באופן

. שאיפה . . ו  ללכת לסבול יכולה לא אני ז
 היה אחד ברנש כן. לפני שיחה בלי למיטה

 באה אותי לראות נהנה שהיה לומר נוהג
 הזו המחשבה לפניו. אחר גבר עם ביחסים

 כלפיו שהרגשתי למרות אותי עניינה לא
 הסאדיסטי: דיבורו את אהבתי רבה. משיבה
 הקטן.״ ישבנך על להצליף נהנה ״הייתי

 ב־ למשוך שדי, על לסטור נוהג היה הוא
 לספר ממני ולבקש פני על לסטור שערותי,

 משום אותו עודדתי לא בכך. רוצה שאני לו
אוה אני מדי. חזק אותי שיכה רציתי שלא
ש כמו מידה באותה בי כשמחזיקים בת

ה על ש-צליפו אוהבת אני אתי. משחקים
 שיבין בגבר רוצה אני אבל שלי׳ שדים
 לא האלה, הדברים את עושה הוא מדוע

״מיבאני באופן לעשותם . . .
★ ★ ★

?זוגה? אשח הופכת מדוע
 הטלפון״ ש״נערות חושב׳ הרחב הציבור

 גרינוואלד ד״ר ותענוגות. זוהר חיי חיות
 בממוצע לחודש מרוויחות הן שאמנם מצא׳
ישר לירות אלפים לשלושת השווה סכום

 כסף. להן אין מעולם כמעט אבל אליות,
 אל־ לבגדים לבלשים, לשוחד ״הולך״ הכסף

 כמעט למאהב. קאדילאק ולקניית גאנטיים
 לקוח. עם מיני ממגע סיפוק להן אין מעולם
כמ משברים. בסמים משתמשות מהן רבות

 או במוקדם מנסה, הנערות מן אחת כל עט
להתאבד. במאוחר,
 גריני ״דו״ח לזונה? אשה הופכת מדוע

 ההשקפות שתי את מפריך הזנות״ על וואלד
 כסף הן העיקריות הסיבות כי המקובלות,

 כי מוכיח, הוא מוגברת. מינית תאזור, או
 ההורים מצד חמורה בהזנחה נעוצה הסיבה

האמרי העחונות מבקרי הילדות. בתקופת
 יעצו הספר׳ על ההלל את שגמרו קנית,

 כמר. עד ולמצוא, בו לעיין הורים זוג לכל
 לבתם, מעניקים שהם הלב תשומת חשובה
בעתיד. וגורלה אופייה לעיצוב
 הנערות בחקר הסתפק לא גרינוזאלד ד״ר

ל גם מאלף פרק מקדיש הוא שבמקצוע.
 של חשבונן על החי מקצועי מאהב ד,נרי,
בח על האומללה, ילדותו על ומספר נשים
 ל־ מוקדש נוסף פרק ובעצמו. בנשים לתי

 הופיע אשר זונות של נצחי״ ״לקוח בארי,
מ להיגמל מנת על הפסיכואנליטיקאי אצל

זה• הרגלו
 הקוראים על־ידי ״נחטפו״ שטפסיו הספר,

 בתרגום בארץ׳ עתה הופיע בארצות־הברית׳
העתונים. בדוכני עברי,
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מודעה ,
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