מכתבי□
רבותי ,ההיסטוריה חוזרת
״בעת ההיא שלד בראדד בלאדז בן בלאדז
טלר בבל ספרים ומנחה א? חזקיהו ,כי
שמע כי חלה חזקיהו .וישסע אליהם חזקיהו,
וירם את כל הבית נכוחה את הכסף ואת
הזהב ואת הבשמים ואת שמן הטוב ואת
כל בית כליו ואת כל אשר נמצא באוצרותיו,
לא היה דבר אשר
לא הראם חזקיהו ב
ביתו ובכל ממשלתו.
״ויבוא ישעיהו ה
נביא אל המלר חז
קיהו ,ויאמר אליו:
מה אמרו האנשים
האלה ומנין יבואו
אליך? ויאמר חזקי
מארץ רחוקה
הו:
באו ,מבבל .ויאמר:
מה ראו בביתר? ו
יאמר חזקיהו :את
בל אשר בביתי ראו,
לא היה דבר אשר
לא הראתים באוצ
רות' .ויאמר ישעי
שטראוס
הו אל חזקיהו :שמע
דבר ה׳ .הנה ימים
באים ונישא כל אשר בביתר ואשר אצרו
אבותיד עד היום הזה בבלה .לא יוותר דבר
אמר ה׳ .ומבניד ,אשר יצאו ממד ,אשר
תוליד ,יקח והיו סריסים בהיכל סלד בבל.
ויאמר חזקיהו אל ישעיהו :טוב דבר ה׳
אשר דיברת .ויאמר :הלוא אם שלום ואמת
יהיה בימי״)מלבים ב' ,כ׳ י״ב—י״ט(.
האין הדבר דומה? האין הדבר משקר את
מצבנו עם ביקורו האחרון של פרנץ יוזף
שטראום?
ירוחם גלבלוי ,תל־אביב
האם אין דבריו של שטראום — כי הוא
היה לוקח את סנן שר המלחמה שמעו :פרם
ועוד כסה אנשים מסונו לנרמניה — מזכי
רים דברים אחרים של פרם כי ״הוא
רואה את בון כטקלט־ליום־סנריר״? והאם
אין דברים אלה מזכירים עובדה הסטורית
אחרת ,מאד עגומה ,טראנית ובוגדנית?
בפרוץ מלחמת העולם השניה ,חיפשו להם
אנשי המלוכה הפולנים דאז — הגנרל
שיקורסקי ,ריג׳ סמינאלי ,הגנרל בק ,הגנרל
אנדרם יחד עם שר־האוצר דאז — מקום-־
מיקלט־ליונרסגריר בלונדון .הם ברחו לשם
ממש• בפרוץ המלחמה ,והפקירו את העם
הפולני לחיות־הטרף ההיטלראיות.
יגאל ישין ,ירושלים
אני ,כילידת ארצות־הברית ,מודה בפה
מלא כי יהדות אמריקה לא שווה אגורה
אחת .ביו ששה וחצי מליון יהודים בארצות־
הברית לא קם אד אהד למחות נגד בן-
נוריוז ופרם על הזמנת שטראום .לא זאת
בלבד שהם רצים אחר הדולארים ,אלא שיש
עורכי־דין מסויימים ,שלוחצים כל הזמן על
הנשיא קנדי לתמור בכל הקנוניור 1של פרם
ובן־נוריון.
אם יהדות אמריקה לא מרגישה כי זוהי
סטירת־לחי לכבוד העצמי ,להזמין ארם בעל
עבר נאצי ,ולא להרים קול — אז יהדות
אמריקה מזמן מתה.
חנה פרסילכט ,ניו־יורק

צכא ההגנה לגרמניה

נתבשרנו כי העתונות המערב־גרמנית מצ
יינת — לרוב בסיפוק'לגלגני — כי הכשרת
קבוצות מצומצמות של חיילי צה״ל במחנות
גרמניים מתגהלת כסידרה .עובדה זו מסירה
מעל הציבור הגרמני ,והגורמים הפוליטיים
שם ,כל אחריות ודאגה נוספת למומחי הטי״
לים במצריים .משום שהרי לכאורה בא שווי-
המשקל על תיקונו.
אל דאגה! מאזני הצדק הגרמניים פועלים
אף הם כתיקונם .הכשרת חיולי צה״ל היא
ההכשר להמשד הנדסת־הכליון מעבר גבולו
תינו.
ו .ל ,.קריית־מוצקין

ההצגה חייכת להימשך
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בעת הופעת הבכורה של להקת ״סינג-
סינג״ ,עם הזמר האמריקאי דל שנון ,הלכתי
לקנות כרטיסים בקופה ולא היו .מצאתי
שם אשה אחת ,שהיו
לה שני כרטיסים,
ורציתי לקנות ממ
נה .היות שהיו לי
בכים רק חמישים
לירות ,ולה לא היה
עודף ,ביקשתי מה־
סדר :בפתח להיכנס
פנימה ,לפרוט את
השטר במזנון ,ול
צאת שוב החוצה ל
רגע.
הוא לא הסכים ו
דחף אותי בגסות.
הלכנו מכות ,והוא
נתז לי מכה באף עד
שירד לי דם .הזמנ
אטדי
תי את המשטרה,
אבל במקום לגבות
מיד עדויות ,נכנסו השוטרים לראות את
ההצגה .כעבור שבועיים ,בהם לא יכולתי
לעבור ,קיבלתי פתק מהמשטרה שלא מצאו
בזה כל עניין ציבורי.
אני רוצה לשאול למה התכוונו :שאין
עניין ציבורי במכות שקיבלתי ,או בהצגה
שהשוטרים הלכו לראות ,במקום לעשות את
תפקידם?
אברהם אסלי ,תל־אביב

יפתחו השערים

עם פרסום מכתב זה אהיה בבר באירופה.
אני ומשפחתי ,ערבים נוצרים ,מהגרים ל
מכסיקו .במשר שנים הייתי ערבי־לאומני,
שעניין האומה שלו היה הדבר דקרוב ביותר
לליבו .אד כשיש לד משפחה ,הורים וילדים,
הגרים בסביבה שאני הייתי חלק ממנה —

אינד יכול להיות גיבור .כי בער האמת
מקבלים מכות.
כן ,נם אני שנאתי אח המרינה הזאת.
כמו כל המיעוט הערבי .אר כמה שעות לפני
עזבי את הארץ חייבת האטת להאמר .יקראו
לי בוגד או מוג־לב — אין זה איכפת לי.
אני פונה אל הנוער הערבי בריכוזי
המשולש ,נצרת ,ובכל ריכוז אחר• עזבו את
זה! בקריאה מעל דפי העולם הזה אוי
קורא לבם :עשו כמוני .אתם שונאים את
המדינה? הגרו ממנה.
אד לא באופן בלחי-לגאלי ,דרד הנבול,
ואת בדרר
שם נם אפשר להיהרג .עשו
החוקית .ממשלת בראזיל נתנה  1000אשרות
כניסה עבור פליטי עזה ,אד מתור נימוקים
מדיניים מובהקים התנגדה מצרים לאפשר
את יציאתם.
טדינת־ישראל עשתה רבות למיעוט הערבי.
הלוואי שהשליטים הדיקטטורים בארצות
ערב — ההורגים זה את זה כל יום שני
וחמישי — היו עושים החצי .לכן חובה
על ממשלת ישראל לקבל את האשרות מידי
ממשלת בראזיל ולאפשר לצאת לכל ערבי
שירצה בכד.
אחי הערבים ,הפסיקו להאזין לשטויות
של קרייני קהיר ודמשק על השחרור —
והוא לא בא .אם רע לכם — עזבו את
הארץ כחוק.
מהגר ערבי לאומני ,איישם

הקול הודות אסתר

באותו רגע בו שמעתי ברדיו איזה עונש
קל דרש התובע השווייצי ליוסף בן־גל ,נזכרתי
בזמרת הישראלית ,בעלת הקול האלוהי,
אסתר רייכשטט ,ש
זיכתה את שוויץ
בפרס השני בתחרות
הפזמונים הבינלאו
מית .לעולם אין ל'
רעת מהו חלקה של
אסתר ,כגורם פסיכו
לוגי תת־הכרתי ,ב
ריבוד לבו של התו
בע השווייצי.
למרבה הצער ,הש
מיץ העולם הזה
) (1334את אסתר
רייכשטט ללא שום
הצדקה ,בקנאות ל
אומית המקבילה לזו
של נטורי-קרתא .ב
כל פעם שאני נזכר
רייכשטט
באותו השמצה שובי
ניסטית — יש לי
חשק עז להיות תובע כללי...
חיים דרור ,תל־אביב

כרכה למשתחרר

אהרון כהן היקר! אין צורר לפרט מי
אני .אחד מאלפים אשר נפגעו אישית עם
הפגיעה בד ,וששמחו עם שחרורד .שמעתי
ב״קול־ישראל״ ודרר העתונות )העולם הזה
 (1846כי אתה עומד להוציא לאור את
אשר הצליחו הש״ב וגורמים אחרים להעלים
ולטשטש מעיני הציבור.
חובה מוסרית היא למסור את אשר אתה
מתכוון לפרסם דווקא מעל עמודי העולם
הזח .כי הוא היה העתון היחידי אשר
פירסם את הפרטים המלאים ,ולחם מלחמה
עיקשת נגד מנננון־החושד ולמען שיחרורד.
אפילו עיתון מפלנתד לא עשה כה רבות.
נורית גולדשטיין ,אשקלון

גכרגשי עדוא
מה פתאום מתפלא ערוא בז־גוריוז על
אהבת אייבי ניקול־
סון לטוני פרקינם
)העולם הזה ?<1345
היא יכולה להיות
לסבית כמה שהיא
רוצה ,כי בין כה
וכה טוני פרקינם
אינו מעוניין בנ
שים .הוא גברנש,
משהו בין נבר ו־
אשה ,כפי שמראה
הציור המצורף.
הולם מובית ,שרונה
סימון גברנשו של
הקורא מובית ,ראה
גלופה.

סיגימהלא כראש

בתי הקולנוע בירושלים העלו את המחי
רים עד שלוש לירות הכרטיס לסרט רגיל.
יוצא שהעיר ,בח בתי־הקולנוע המוזנחים
והמעופשים ביותר ,העיר בה בעלי בתי־
הקולנוע אינם טורחים להשקיע פרוטה כדי
שבתי הקולנוע שלהם יהיו ראויים למושב
אדם — דווקא בעיר זו המחירים הם הגבו
הים ביותר בארץ.
לאחרונה הורידו שני בתי־קולנוע את
המחירים לאור המחאה הציבורית ,וביניהם
קולנוע ״חן״ ,שהוא אחד מבתי־הקולנוע ה
יחידים בעיר בעלי הרמה הנאותה .אם בית
קולנוע כזה יכול להוריד את מחירי כרטי־
סיו ,אין כל סיבה מדוע לא ילכו בעיקבותיו
שאר בתי הקולנוע בירושלים.
י .טקץ ,ירושלים

פרטים במודיעין

ביום רביעי  26.5נסעתי מתל־אביב לחיפה
ברכבת של  .15.28לידי ישבה סמלת ראשונה
מחיל־מודיעין .היא קיבלה לקרוא את העולם
הזה ושכחה להחזיר אותו .לא מספיק ש
היא שכחה להחזיר את העיתון ,היא נם
שכחה לומר לי את כתובתה .אני יודע רק
שהיא נרה ברחוב ארלוזורוב ,ויש לה שע
רות שחורות.
א .בן־יעקוב ,תל־אביב
מרוב התרגשות שכח גס הקורא בן־יעקוב
לציין את כתובתו המדוייקת.
העולם הזה  347ו

