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 ראש־ בידי המחפיר ניצולה עם הצנזורה, נוהלי הידרדרות על לך סיפרנו שבועיים לפני

וסיעתיים, מפלגתיים לצרכים הממשלה
נוספים. מבישים פרטים כמה לך להוסיף נאלץ אני השבוע
 מנת על אשד, חגי של מספרו פרק חודש לפני לצנזורה הגשנו כי הודענו לך, כזכור
 שחיבר שעה המדינה פקיד היה אשד חגי כי היתד, דע\.נו הזה. העולם עמודי מעל לפרסמו

 לציבור, שייך הספר היה כן על משלם־המיסים. של מכיסו לו שולם שכרו וכי הספר, את
השגותיו. על להתווכח כדי לפרסמו, זכאי עיתון וכל

 האמתלה הפרק. של פירסומו את אוסרת היא כי היום, למחרת לנו, הודיעה הצנזורה
הפירסום. את מעכבת היא כן על וכי נסתיים, טרם בספר הצנזורה טיפול כי היתר,

 על בספר, טיפולה גמר עם מייד הזה, להעולם להודיע הצנזורה התחייבה שעה אותה
 מעכבת הצנזורה כאשר ג׳נטלמנית. התחייבות רק זאת היתה לא פרק. אותו לגבי החלטתה

העיכוב. ביטול על להודיע חובתה חומר,
 יום באותו הוחזר הספר בספר. הצנזורה טיפול רישמית נגמר שעבר בשבוע השישי ביום

 לא הזה העולם מטעם לצנזורה שהוגש הפרק הצנזורה. מחיקות עם בן־גוריון, לדויד
לפירסום. כשר היה בטחונית שמבחינה משמע, נמחק.

זה. לעתון כך על הודיעה לא הצנזורה אולם
 לפירסום, מותר פרק אותו כי בן־גוריון דויד לאזרח נמסר בו רגע באותו אחרות: במילים

וקוראיו. זה שבועון עורכי — אחרים אזרחים לגבי לפירסום אסור הפרק נשאר
 נוגעת שאינה מאוד, שקופה סיבה לה שהיתה מאליו מובן זו? בולטת אפלייה באה מדוע

 בן־גוריון כי אז קיווה הצנזורה, על החולש ושר־הבטחון, ראש־הממשלה לצנזורה. כלל
 בן־גזריון על המפלגתיים הלחצים כל את מפעיל הוא בעוד לפירסום, הספר ממסירת יימנע
 של ואפילו החוק, של רוחו את הנוגדת (בצורה הממלכתית בצנזורה השתמש זה, בכיוון

זה. בשבועון הפירסום את בכוח למנוע כדי חוק־החירום)
 קדחתניים. צילצולים במערכת הטלפונים השמיעו הבוקר, בשעות האחרון, השלישי ביום

לפירסום, עתה מותר שהגשנו הפרק כי לנו להודיע נאותה הצנזורה
 כבר — כן לפני שעות כמה — בוקר באותו כי חטא. על עלבון הוסיפה זו הודעה

ו פורסם ת ו ק א ר ו פ מ צ בן־גוריון. דויד של ביוזמתו בהארץ, ע
 ההפקרות ביער הראשי הצנזור של שמו על עץ עתה תיטע הארץ שמערכת הראוי מן

הקיימת. הקרן של

מכתבים
לשלום ביטניקי אמצעי
ל הביטניקים בטיול שהשתתפתי לאחר

 ה־ •מרד הכתבה את שקראתי ולאחר גליל,
 כי לי ניראה ),1432 הזה (המזלם ביטניקים״

למסו החד־פעמי המיבצע את להפוך אפשר
קבע. של רת

 ביסניקית, להיקרא המוכנה מישפחה, כל
ל במכוניתה פרטי, באופן לטייל, תמשיך

בכפ פיקניק־של־שבת לעצמה תארגן גליל,
הערביים. רים

 אחינו עם קשרים לקשור יהיה ניתן כך
 להזמינם מהביל, קפד, כוס סביב הערביים

גומלין. לביקור מכן לאחר
 די־ הבעיה את יפתור זד, משפחות להרבה

 והילדים בשבת?״ נוסעים ״לאן של ניצחית
 מהמיסתוריו יוקסמו
 שסח במילים: החבוי
 ובתי־ משטרה סגור,
 מיש־ תוצאה סוהר.

ו רעש פחות נית:
שי בימי פורנוגרפיה

ברי ותעסוקה שי,
 הבוהימה לאנשי אה

העליזים.
 אני כאיריאליסמית,

 אלד, בטיולים רואה
 אוזירה ליצירת מנוף

 בעתיד. שלום של
 ל- איכפת זה ומה

 ה־ אם רוזנבלומים
 בג־ או ביטניקי, אמצעי על־ידי יבוא שלום

המשו־ ואוהדיו אחד יקה של מאסרו לל
שפילקה, דיאנה :ים?׳ג

ירושלים דייוזיסניקית, משוגעת
 של הנהדרת לחודיה שותפה להיות זכיתי

הסגורים. לאיזורים ההפגנתי הטיול
נה ההפגנה, של הפוליטי מהערך חוץ

ראי הראשונה בפעם אישי. באופן גם ניתי
 עליו ששמעתי אבנרי, אורי את מקרוב תי

 שלא זוהר, אורי את רבים, כה ויכוחים
 ה־ חותמי כל ואת הפעם, זוהר כל־כך היה
 הכרתי שתמיד הגליל״, •חובבי של כרוז
העתון. דרך אותם

 מגן, מקיבוץ חברה פגשתי זאת מלבד
 שני פגשתי מגן־שמואל. ואפילו מברעם,

ו מהצבא, שלי מפקד לשעבר, שלי מדריכים
מעריצה. שאני קריץ, ראובן הסופר את

ל שייכים אלה שכל להיווכח נפלא היה
ה בעלי ״אינטרנציונל של הישראלי סניף
 שום פעם. לא עליו שכתבתם הטוב,״ רצון

 מוכיח וזה המסע, את אירגנה לא מפלגה
 ממה יותר חזק האינטרנציונל אצלנו שגם

תשחושבים. ח ם, א ע קרית־חיים ה
 עם עירי את המחבר שהכביש, העובדה

ל לי התגלתה סגור, לשטח נחשב עכו,
).1431 הזה (העולם מכחבחכם ראשונה

שפילקה

 אד־ פרטית במסיבה אם אפשרית: סכנה
 ואשכח הצבאי המושל של רגלו על רוך

 היום, שלמחרת סביר סיכוי קיים להתנצל,
 לשסח כניסה באשמת אאסר לעכו, בדרכי
סגור.

 ה־ של הקדושה הזרוע אם ודאית: סכנה
 הצבאי, המימשל מנגנון על תשתלם מפד״ל
להיאסר בכביש השבת נוסעי כל עתידים

״ ״ אשמה, אותה לפי צפת ש., א.
 המראה פוטומונטג׳ שער: לתמונת הצעתי

כש קינג, לותר מרסין ואת דייוויס אורי את
בישראבאמה. למאסר מובלים הם

ל קבועה תוספת להוציא נוספת: הצעה
הערבים. להישגי שתוקדש שבועון

 הפילוסופית את המייחסת דעה ישנה בי
 האיחוד ואת לרומאים ההנדסה את ליודנים,

 כלומר: לערבים. וההנדסה הפילוסופיה של
המדע. אבות הם הערבים

ה יצורים בתור הערבים את תציגו אל
 ל- שימחה רק מביא זה לרחמים. זקוקים

לרחמים. זקוקים אינם הערבים פאטריוסים.
 המדע אבות הרפואה, כאבות אותם הראו
 מערבית, בתרגומים הרבו הכובשים. ׳ובגדולי

 שמחי־ בכל אלא פוליטיים, בעניינים רק לא
 בקירובם חשוב תפקיד תמלאו כך החיים.

משו עבר להם היה שכבר עמים, שני של
.קודמות. היסטוריות בתקופות תף

אילת כהן, פנחס
נפקד אלוהים

 התעוררו דייזזים אורי של מאסרו אחרי
ה חוקי־החירום נגד למאבק יהודים הרבה

המביש. המאסר את שאיפשרו בריטיים,
 שמעו רבים יהודים

 בהזדמנות לראשונה
אד הפקעת על זו

ערביים. אזרחים מות
 לספר רוצה אני

ש אחד, מיקרה על
בכפרי: אירע

 המקומית המועצה
בית־ לבנות רצתה
 מקום ומחוסר ספר,

 על לבנותו החליטה
ה ההקדש אדמת

ש אחרי מוסלמי.
ו בבניה החלו כבר

 הרבה בה השקיעו
ה־

דרוכי
 את להפסיק מלמעלה הוראה באה כסף,

עבודה.
 ה שאדמת טענו הצבאי המימשל אנשי

 שאלוהיב מכיוון אך לאלוהים, שייכת הקדש
 כל של רכושם כגורל רכושו גורל איננו,

 ידה את שמה הממשלה הנפקדים. התושבים
הבניה. את והפסיקה האדמה, על

מבי, איכיהיס אל-גרבייו בקה י
שלו והאמת אדם כל

מק״׳ של ח״כים לדברי בהשיבו בכנסת,

1433 הדה העולם


