
□כתבים
לא? או לתלות
 שהעולם השמי, ברע־ון תמיכתי למרות

 על חילק עצמי את מצאתי לו, מסיף הזה
 בכיכר ״תלייה בכתבתו העורך, של דעותיו

).1449 הזה (העולם דיזנגוף?'
ה בעתיד הובלט אל־פתת איש עניין )1(

 בכתבה כך על מסר הטיים ואפילו עולם,
ב הטענה נופלת לכן ואובייקטיבית. ממצה

יש ממשלת איל
 להשתקת פעלה ראל

ה בעתוני הפרשה
עולם.

בתי־ שופטי )2(
 אינם הצבאיים הי״י

מ הוראות מקבלים
 הוא ההיפך ה.גב

בעד הם ר״דין:
 וידע משפטי רגש

 על העולם משפטי,
 בקרב המצויים אלה

האזרחיים. שופטינו
ני חדג׳אזי )3(
חוקי לפי למודת דון

 העובדה מן מתעלם ואיני הבריטיים, החירום
 שכולנו עוד מה מהם, מחלק סולדים שאנו

הוצ וחבריו גרונר כדב גיבורים כי זוכרית
 כי לשכוח לנו אל אך לפיהם. להורג או

ל במטרה לארצנו הסתנן הנוכחי הנידון
הבחנה. וללא שלווה אוכלוסיה הרוג

 בליבי אין הבעייה: לפתרון באשר )4(
תוע היא חנינה. יקבל אל־פתח שאיש ספק

ואירגונו. חבריו מאיומי כתוצאה לא לו נק
 לרחוש אזרח שחייב הכבוד בגלל אני,
 לאשכול פונה הייתי לא ממשלתו, לראש

 ייתלה לא ״מדוע כמו: מעליבה בשאלה
 עורך שעשה כמו דיזנגוף?״ בכיכר חדג׳אזי
הזה. העולם
בבקשה, החנינה לנותן פונה הייתי אני

ב המתח את לרפות כדי אותה יתנו כי
 ההידברות סיכויי את בכך לקדם וכדי גבול,

השמי. במרחב הסובלים העמים בין
חדרה דגני, יצחק

 ולא מלחמה, במילה קשורה ריגול המילה
 בריגול, העוסק אדם כל לכן, שלום. במילה
מיתה. חייב והוא במלחמה, גם עוסק

אטינגר פברי הקוראה
ל אתן ולא לחיות, הרוצה אדם אני

 את כשתלו לכן, חיי. את לקטוף מישהו
 הערבים גם כי לי, איכפת היה לא כהן, אלי
 תוכנית לסכל רשאים הם וגם בני־אדם, הם
לחייהם. להפריע מישהו של

נכ לא בני־האדם, בין משותף גרעין יש
 אותם כל את להשמיד צריך זאת. חיש

 ן ריגול ומהו מלחמה. המעודדים האנשים
להילחם. כדי אינפורמציה השגת
 עורך של הגלוי למכתבו התשובה זוהי
 הוצאתו נגד הממשלה, לראש הזה העולם
אל־חדג׳אזי. מחמוד אל־פתח איש של להורג

בו. שמשחקים גן־ילדים, לא הוא העולם
 אחרות ארצות גם עצמנו: את נשלה אל

 מודיעות לא כשהן אפילו מרגלים, משמידות
 כמו כשאדם בשקט אשב לא אני כך. על

 מוכנה אני קיומי. תחת יחתור אל־חדג׳אזי
 דומה אדם כל או אותו, להשמיד במו־ידי

לו.
י ר ט , פ ר ג נ י ט תל־אביב (הביטניקית) א

מן . .  על הרבה ללמוד ניתן העיתונים .
 מסתבר אל־פתח. איש — חידג׳אזי מחמוד

 תקופת־ שהה אשר בעייתי, נער היה הוא כי
 צעירים. לעבריינים במוסד ממושכת נעורים
 התנקם עברו נכשל. בצבא להיקלט נסיונו

 הלגיון מן סילוקו כי ויתכן בשרירות, בו
 פרובוקציה, של תחילתה היה הירדני הערבי

אל־פתח. אל בסופה להעבירו נועדה אשר
 למצוא וניסה הלגיון, מן הושלך הוא

ב מכבי־האש אחרת: במיסגרת מזלו את
מיסגרת ובין מכבי־האש בין הדמיון עקבה.

 ניסה הוא שם גם לעין. בולט הוא צבאית
והוכשל. להיקלט

 ללאטרון, הוזמן הוא אחרי־כן זמן־מה
לפעו נשלח עת באותה כי לוודאי וקרוב

לגבול. מעבר הראשונה לתו
 כלפי בהטחותיו רבה. מרירותו כי ברור
 לעזור הצליח לא או ניסה לא אשר העולם,

 הינם אי־התייחסות או זחיחות אמת. יש לו,
 סכנה זוהי המיקרה. בבדיקת קלים פתרונות
 ביטחו־ סיסמות אדם. לכל ואישית אזרחית
 מהווים הם גם — קריאות־נקם או ניסטיות

קל. פתרון
 להמיר הוא הראוי מן כי חושב אני לכן

באחר. המוות גזר־דין את
תל-אביב גדנקה, דניאל

ותת־מיקרע פצצה
 העולם מרעיונות רבים מחייב אני כי אם
 אני הישראלים־ערבים, היחסים בתחום הזה,

החי בעיית אחת, לבעייה ביחס כי חושב
מרה. טעות טועים אתם האטומי, מוש

הצד שני בידי פצצות־אטום תהיינה אם
 — בלבד בידינו תהיינה שהן ומוטב — דים
 שבזכותן אלא מהן, ניהרג שלא רק לא
 סטן. מכדורי אף ניפגע לא

פתח־תקווה עורך־דין, מינצר, שמואל

הבל ולמרות בן פי על אף
 קולי אתן שלכם, ההשמצות כל למרות

 דויד המדינה, אדריכל בעד הבחירות ביום
שלו. הביצועיסטים וכל בן־גוריון,

תל־אביב א., יוסף

לאשכול אזהרה
 עוד יקום הקרוב שבעתיד מצפה אני

 יאשים המיעוט ובכנס מפא״י, מצעירי אחד
בבי אשכול לוי את
המוכ המדיניות צוע

ה על־ידי לו תבת
המסויים. שבועון

ה לכתבת כוזנתי
טרו ״חמור עורך
 הזח (העולם יאני׳-
את שחשפה ״1449

יו דוב של תפקידו
 וש־ ,בממשלה סף

 אח וודאי תעורר
 מן לסלקו אשכול

הממשלה.
שחר, יוכל

עפולה

 אלמוגי את כשהכריח אשכול עשה טוב
 עושים אתם טוב ממשלתו. לפרוש ופרס

 שנשאר יוסף, מפני אותו מזהירים כשאתם
 אחת מסכנה אך בן־גוריון. כסוכן בממשלה

מתעלמים. אתם
 שאשכול זמן כל
באנ להילחם צריך

 בתוך בן־גוריון שי
כ משותפת, מסגרת

 זפ-5 או ממשלה מו
ל יכול הוא לגה,

 נגדית טענה העמיד
של טענה כל מול
ל נגדי פתרון הם,
שלהם, פתרון כל

 במשך לפתח ובכלל,
 פוליטית גישה הזמן
ש משלהם, שונה
לא־בטחוניס־ תהיה

ולא־ביצועיסטית. טית
חופ יהיו' הם יפרשו, יריביו כשכל אך
 משוחררים כשהם מבחוץ, להטרידו שיים
 יפריחו הם ממשלתי. או מפלגתי עול מכל

ב אשכול, ולוי כרצונם, והצעות תוכניות
 ולהי- להיסחף עלול איתם, להתמודד מקום

אחריהם. גרר
קי אנטי־ערבית עמדה יגלו הם למשל:

ל שירצה אשכול, ובלתי־מתפשרת. צונית
ברחוב, פופולאריות על איתם התחרות

)4 בעמוד (המשך

אדמליה
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