
שעהתייך יופי למען

מכתבים
קירז איזה

 מקיר ממשלה על עכשיו מדברים כולם
 אחרי תעשה, היא מה מהי בשביל קיר. אל

ל הגב עם הזה העם את העמידו שכבר
 ממשלה, שינוי לא זה שדרוש מה קיר?

 זאת ומדיניותו! המישטר שינוי אם כי
דעתי.

תל-אביב כהן, אליהו
דעתנו. גס זאת

החבלנים נגד
במק רבות, שנים מתגוררים בשכנותינו

ו יהודיות משפחות בית, באותו רבים רים
הדדית. ועזרה ידידות יחסי המקיימות ערביות,

 בין בשכונותינו שנים השוררים היחסים
 ליחסים ומופת דוגמא הם וערבים יהודים

וער יהודים בין שלום של בעתיד שישררו
 טובים יחסים לשמור חשוב לכן באזור. בים
אלו. מתיחות בימי ובמיוחד גם אלו

 גיר־ יש לאוזן מפה הנפוצות לשמועות
אין מהן אחת ולאף ומשונות, שונות סות

המציאות. עם קשר שום
עג׳מי בשכונת בביתו לדוגמא: והנה

 זריק התושב של יפת ברחוב ובחנותו
ה על־ידי חיפוש 25.5.1967ב־ נערך לוטפי

 חסרי גורמים על־ידי הופצו מיד משטרה.
 את המחשידות זדוניות שמועות מצפון

 זריק התושב והנה הערביים. התושבים
 וללא ערבות ללא למחרת, שוחרר לוטפי

 בעבודתו ממשיך והוא נגדו. האשמה כל
 עם טובה שכנות וביחסי בחנותו הרגילה

בשכונתו. היהודים התושבים
ל והעתונות השלטונות מן תובעים אנו

הנפו הזדוניות השמועות כל את הכחיש
 ה־ שמועות מצפון, חסרי גורמים ע״י צות

 בין הטובה השכנות אוירת את מרעילות
והערבים. היהודים התושבים

 טובה לשכנות הועד
יפו וערבים, יהודים כץ

 נשק היא חירוס בזמן שמועות הפצת <+
שבע מסוכן נשק זהו זה, במיקרה חבלני.
בשכניהם. אזרחים להסית כוונתו כי תיים,

 רבים למוסדות המערבת דמתה השבוע
שו מכונות־הכתיבה ריקים. החדרים במדינה.

צעי שכולם המערכת, חברי כל כמעט תקות.
 חב־ רק כמעט נשארו אי־שם. נמצאים רים,

רות־המערכת.
 ה־ בהוצאת להתרכז קשה שנשאר,_ למי

אחר. במקום הם והמחשבה עתון.~הלב
ב שבועון לערוך מאד קשה לכל: ונוסף

 משתנות ההערכות כאשר סוערים, כה ימים
 פעמים כמה גם אלא ליום, מיום רק לא

ש בארץ רבים מקומות אין היום. במשך
ו מתמדת כה אינפורמציה זורמת אליהם
ה משתנית שעות כמה כל אך — מלאה
 עם אנחנו, מתכנסים שעות כמה וכל מגמה.

 אח לשנות כדי והצבאיים, הפוליטיים יועצינו
 האחרונה. לאינפורמציה בהתאם ההערכה

★ ★ ★
ני מתפקידינו לגזול שיכולנו הזמן את
 במגע ולבוא העיר מן לצאת כדי צלנו
החיילים. עם ישיר
 השבוע ירדנו אני וגם אבנרי אורי גם
משו מאיתנו אחד כשכל לנגב, פעמים כמה

ידידים אנשים, עשרות עם פעם בכלי חח

 פשוטה, בחברות חשנו ויכוח, לכל ומעבר
 לעתון צעירים והפחות הצעירים של באהדה

מייצג. שהוא מה וכל
★ ★ ★

 ה־ מצד באה אחר לגמרי מסוג אהדה
המשבר. בגלל ארצה שזרמו הזרים עתונאים
ב לדבר ביקשו אלינו, טילפנו מהם רבים

 רובם כי מסתבר אבנרי. אורי עם דחוף אופן
אי ארבעה־חמשה של רשימה עימם הביאו
 הופיעו שמות שני לדבר. רצו שעימם שים,

ואבנרי. דיין משה הרשימות: בכל כמעט
 וברומא בפאריס בלונדון, במיקרה. ולא
ה שני הם אלה כי יודעי־דבר להם אמרו
 כדי לשמוע יש דעתם שאת בישראל, קצוות
המצב. של כלשהי להערכה להגיע

 הם גם שגזלו ממושכים ויכוחים התוצאה:
 טלביזיה צילומי השבוע, מאיתנו רבות שעות

 ו־ עתונות ללשכת הפכנו רדיו. והקלסות
בזעיר־אנפין. מרכז־הסברה

 משרדי על השתלט אירופי טלביזיה צוות
 ארוך סרט הסריט יום, חצי במשך המערכת

המערכת. עבודת על
מ אחד של מיברקו עלה הפניות כל על

המערכת במשרדי הטלביזיה צוות
בדרך. וטרמפיסטים הימים, משכבר
 היו הם רשמינו. את להשוות מעניין היה

לגמרי. אחידים
 ערב־מל־ של החרדה בימי כי שחשב מי
ההתל כאשר אימתני, אוייב פני מול חמה,
 מקו הסתייגות תהיה גואה, הלאומית הבות

מ הופתענו לגמרי. טועה — הזה העולם
ושעל. צעד בכל בה שנתקלנו הידידות מידת
 בלתי־ היא המלחמה כי שסברו אותם גם

 בשיחות הוסיפו מיד, להלום ושיש נמנעת,
 בדי מספיק עשינו לא צדקתם. ״אתם עמנו:

 דרך על מועד בעוד המדינה את להעלות
 אחרת.״ המדינה את לנהל צריכים היו חדשה.

 רק זה דבר. שום תפתור לא ״המלחמה או:
 חבל קודם. שהיה למה המצב את יחזיר רק

שלכם.״ הדרך את לנסות שאנס לכם נתנו שלא
 זה כל ״אולי אבנרי: לאורי אמר מישהו

של ההצעה את קיבלנו אילו קורה היה לא
קו־מגן־דויד.״ להקמת כם

ש בעולם, ביותר החשובים הבטאונים עורכי
אישית: לאבנרי מכוון היה

 מודאג, שאיני למרות עליך, לחשוב ״מרבה
 לקבל רוצה שנאצר לעצמי לתאר יכול איני

 מפין, לדעת רוצה הייתי נוספת. בפעס מכות
ש כפי חפה־מפשע, הפעם היא ישראל אם

.״------------בלבביות שלך כאן. לנו נידמה
ל מצפים שראשי־ממשלה עורך, אותו

 אבנרי על לגמרי כנראה, סמך, פיו, מוצא
ה הצד לגבי ושהערכתו בכנות, שישיב

מוסמכת. תהיה במשבר ישראלי
 ישראל כי הדגשנו בו במיברק, מיד ענינו

הנוכחי. למשבר באחריות נושאת אינה באמת
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