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איך היית אתה מרגיש אילו החזקת
בקרבך ,במשך שנים ,סקופ עולמי — ואתה
כלל לא ידעת זאת?
השבוע פירסם אחד הצהרונים ,בעמוד
הראשון ובמסגרת מיוחדת ,את הידיעה ה
באה:
בלונדון פורסם הדבר רק אמש.
בשנת  1940נשא צ׳רצ׳יל בפרלמנט את
אחד מנאומיו הגדולים ,אותו סיים במלים:
״אנו נילחם בחופים ובמסלולי־הנחיתה ,אנו
נילחם בשדות וברחובות ובהרים ,אנו לא
ניכנע לעולם.״
כשסיים את דבריו ,הוסיף בלחש :״אנו
נחבוט על ראשי האוייב בבקבוקים ,משום
שזה כל הציוד הנמצא בידינו ,לכל הרוחות!״
אך כשאמר מלים אלה ,כיסה את המיק
רופון בידו ,ותושבי בריטניה לא ידעו טל
תוספת זו — עד אתמול ,כאשר הותרה
לפירסום.

יתכן שתושבי בריטניה לא ידעו ,אבל
תושבי ישראל ידעו אף ידעו .הם קראו זאת
שבוע לפני כן ,במאמרו של אורי אבנרי
על צ׳רצ׳יל .הוא ציטט את הפסוק מן
הנאום וסיפר שהמנהיג כיסה את המיק
רופון בידו והוסיף ,תוך חיוך שובב:
״בבקבוקי־בירה ריקים.״
שאלתי את אבנרי מניין נודע לו הדבר.
מאז הוא מנסה להיזכר ,ואינו מצליח .הוא
יודע רק שהסיפור סופר לו לפני שנים,
בשיחה עם אישיות בריטית בלונדון .אין
הוא זוכר מי היה בן־שיחו ,ומעולם לא
העלה על דעתו שזה סוד כמוס.

כי צ ד את מזינה את עור פנייך?
היו זמנים ,בהם טיפלו בעור רק כשהגיע למצב גרוע ,כשהתאדם
מגרויים ,התפקע ונסדק .מאז חלפה תקופה ארוכה .כיום ידוע יותר על
הסיבות הרבות לפגמי העור והגרויים בו .כיום יודעים הכל את הערך
של הוספת יסודות בונים ולחות ,החיוניים כל כך לפעולתו התקינה
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מישחק מרתק הוא לעקוב אחרי תגובותיו
של משה שרת על הסקופ שפורסם לפני
שש שנים בשבועון המסויים ,אודות נכונותו
של עבד־אל־נאצר להיפגש עמו בשנת עסקי־
הביש. 1954 ,
למחרת הפירסום )העולם וזזה  (1115הגיב
שרת בארבע מלים ברורות :״לא היה ולא
נברא.״ לפני חודש וחצי ,כשחזר ציר ישראל
על אותו גילוי ,הכחישו בחצי־פה .השבוע,
אחרי שחבר־הפרלמנט הבריטי מורים אורבך
חזר על כך בלשון נמרצת ,אמר שרת:
״אגיד לך ,מורים אורבך לא היה היחיד
שניסה לארגן פגישה בינינו לבין נאצר . . .
מעולם לא שמעתי תגובה חיובית של נאצר
להצעות הפגישה איתנו ,כולל את זאת של
אורבך  . . .״
כשנשאל מתי היו הגישושים האחרונים,

מות האריה
מה יש? לא יכלתם להתאפק עוד כמה
ימים? למה מיהרתם להספיד את צירצ׳יל
)העולם הזה ?(1428

כדי שתוכלו לכתוב אחר־כך שהייחם ה־
עתון הראשון בעולם שהעז לכתוב על־כך
מראש?
אתם שבועון־חדשות ,ובתור שכזה עליכם
להביא לקוראים עובדות ולא ניחושים .איך
הייתם מרגישים אילו החזיק צ׳רצ׳יל מעמד
עוד כמה חודשים?
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אריה סקורניק ,ירושלים
היינו שמחים ,יחד עם כל העולם .אותו
מאמר לא היה הספד ,אלא הערכה.

מלחמה כעמלק

4511104 1 - 5׳^  -מצלמת רפלקס ,עדשה
אוטומטית מתחלפת עם
אפשרות הרכבה של 30
אביזרים שונים .עיצוב נהדר.
נוסף על כך 36 :דגמים של מצלמות ומסרטות
מסוגים שונים .החל ממחיר של — 185.ל״י.
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השיב :״הם התקיימו עם החמרת המצב
ברצועת־עזה.״ וכשנשאל אם נותק הקשר
בגלל משפט־קאהיר ,הגיב :״זאת היא ספ
קולציה! ,לא היה שום ב ט חון...״
משמע :אפילו לדברי שרת כיום היו
גישושים ,היו כמה מתווכים וכמה יוזמות.
לדעת שרת ,לא נתן עבד־אל־נאצר תשובה
מחייבת )אם כי כמה עדים ניטראליים טו
ענים שהמצרי הגיב בחיוב(.
איך מתיישבות הודאות אלה עם הכחשתו
הראשונה ,הקצרה והטוטאלית ,על גילויי
העולם הזה לפני שש שנים :״לא היה ולא
נברא״?
★
★
★
בשבוע שעבר הראה יומן גבע המחודש
את כנס אנשי־הרוח ,שנערך בסיסמה ״פי
תוח ללא נישול״ ,ושבארגונו לקח שבועון
זה חלק רב .בין השאר הופיע עורך השבו
עון המסויים בצילום.
כאשר הובא קטע זה לאישור ועדת־
העריכה של היומן ,לא התנגד נציג הממ
שלה .הסיבה :הוא נעדר מן הישיבה.
אבל היה מי שהתנגד ,ובתוקף .היה זה
ישראל פונט ,נציגם של בעלי בתי־הקולנוע.
★
★
★
לפני כמה ימים נאם אריה וינר ,מנהל
תה״ל ,באסיפת עובדי מוסדו ,שהיתר ,מוק
דשת כולה לבירור תנאי־עבודה.
לפתע ,באמצע הנאום ,א־פרופו שום דבר,
התפרץ וינר :״ובכלל ,מה שהעולם הזה
כותב זה הכל שקרים! כל מה שהוא כותב
על תה״ל זה שקר!״
רק אותם העובדים הנימנים על קוראי
העולם הזה יכלו לנחש למה מתכוון וינר:
למאמר ״הסיבוב השלישי״ )העולם הזה
 (1428בו קבענו כי מומחי תה״ל היטעו
את הממשלה והציבור ,ברשלנות הגובלת
בפשע ,כאשר קבעו במשך שנים כי אין
ביכולת הערבים להטות את יובלי הירדן.
אולי מוכן מר וינר להגיב על האשמה
חד־משמעית זו בצורה מפורטת ועניינית
יותר?

אתם מצדיקים מלמפרע כל פעולה של נאצר
ושות׳ .ואפשר להבין זאת על נקלה .יוש
בים להם פוחזים וריקים ,אשר נפשם קצה
בכל עבודה ,להבדיל
מעבודת השם ית
ברך ,ומשתמשים ב־
פרינציפ הנוח להל
היב קהל גדול ביש
ראל :ניבול פה וכל
מיני תמונות מרו
שעות ומשוקצות.
כל הסיפורים של
כם על מרחב שמי
יכולים אולי להלהיב
כמה מהפכנים ער
ביים ,אך לא את רוק
היהודים והערבים,
הנאמנים למנהיגיהם.
היו לנו מלחמות בפלישתים ,באשורים ,ב
יוונים ,ברומאים ובהיטלר ימח־שמו .עכשיו
מלחמה לנו בעמלק הזה היושב סביבנו.
בעזרת השם נתגבר על כל אויבינו ,ולא
בעזרת העולם הזה והפוליטיקה שלו.

אליעזר כר׳ זרח כרנדווין ,בני-ברק
שיח תונים־תל־אבי־כ

יש לפתוח בדו־שיח בין השבועון היש
ראלי העולם הזה ועמיתו התוניסי דאן

אתם הזכרתם את הצעתו של עורך ז׳אן
אפריק ,בשיר בן־יחמד ,להקים פדרציה

שמית שתכלול את מדינות ערב ואת מדינת
ישראל )העולם הזה  .(1428והרי ברור
שרעיון זה קרוב מאד לרעיונותיה של ה
פעולה השמית ,והוא אף עורר הדים ותגו
בות בעולם הערבי.
דו־שיח בין שני השבועונים יכול לתרום
הרבה לקידום הרעיונות המשותפים ,מה
גם שבשיר בן־יחמד סיים את מאמרו ה
אחרון ,״מהו הפתרון״ ,בקביעה כי ישנם
מדינאים החושבים אף הם שפדרציה שמית
איננה בגדר חלום בלבד.
לאור התהליכים המסוכנים ,אותם הזכיר
העורך במאמרו ״הסיבוב השלישי״ ,יש ל
קדם בברכה כל נסיון של הידברות בין
הפעולה השמית ובין כחות קידמה בעולם
הערבי.
יתכן שיש מקום להקמת ועדה משותפת

הודעה לקוראים
יחד עם בל העתונים ,נאלץ
״העולם הזה״ להעלות א ת מחי 
רו ,החל מהשבוע.
בעוד שהעתונים היומיי ם מע
לים א ת מחיריהם ב(>-ל , 25יכול
״העולם הז ה״ להסתפק בהעלאה
בעקבות העלייה הני 
של
כרת בתפוצתו .או ת ה שעה מאפ
שרת לנו העלייה בכמות המוד
עות להגדיל ,לעיתים מזומנות,
את מיספר העמודים בעתון ל״.32
המחיר החדיץ לגליון י הי ה
 100אגורה.
״העולם הז ה״ ד ח ה א ת הצעת
משרד המסחר והתעשיה להע
ניק לו סובסידיה על מחיר ה
נייר ,מתוך השקפה כי סובסידיה
ממשלתית לשבועון זה ת הי ה נו
גדת א ת מ הו ת העתון.

סיגהלת ״העולם הזה״

אפריק.
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