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 לשמוע לי הזדמן אחדים ימים לפני
לעניי הראשון היועץ — פלמון יהושע את
 משוחח — ראש־הממשלה של ערביים נים

 שקורה מה על דיבר הוא פרטי. בחוג
אפש פתרונות ועל הגדה, ערביי בין כיום
 השתוממותו, את הביע כך כדי תוך ריים.
 הראשון הדרג מן ישראליים מנהיגים שאין

 שנשארו הפלסטיניים המנהיגים עם נפגשים
בארץ.
 חברי־פרלמנט־ ויש שרים־לשעבר, ,יש

 כאלה. יש אצלנו גם המערבית. בגדה לשעבר
 היו המעמדית הסולידאריות מבחינת לפחות
ריעות.״ ולהחליף איתם להיפגש צריכים
 באותו פלמון לדברי שהאזינו מאלה אחד

 הערב כתום ישראלי. איקה הצייר היה ערב
 ערביים ציירים יש ,האם אותי: שאל הוא

 רוצה הייתי בגדה? או המזרחית בירושלים
 למצוא איך ידעתי אילו — מהם כמה לפגוש

אותם.״
 ברצוני שאותו רעיון, נולד זו משיחה

לפניך. עתה להציג
★ ★ ★

ץ ת א ע  תפקידו המוני. כלי־תקשורת הו
קוראיו. בין ודיעות רעיונות חדשות, להפיץ
 כלי־תקשורת גם לשמש יכול הוא אבל

קוראיו. בין
 את יעמיד הזה העולם הזה: במיקרה

 העמים, שני בני הקוראים, לרשות קשריו
 יודעים אינם אך — להיפגש המעוניינים

זאת. לעשות כיצד
להת המעוניין למשל, מתל־אביב, עורך־דין

מ עורך־דין של בביתו או במשרדו ארח
 כך על לכתוב יוכל (ולהיפך), רמאללה
 עם לקשרו נשתדל ואנו שלנו, למערכת

עמיתו.
 צייר של באולפן לבקר שירצה צייר,

 בתל־אביב לערוך או המזרחית: מירושלים
 גם יוכל ערבי, צייר של תצוגת־אורח

בנו. להיעזר הוא
ו — בעלי־מקצוע יתר לגבי הדין הוא
 שירצו אזרחים, סתם יותר: עוד אולי חשוב
השני. העם בני את להכיר

הזה, העולם רק לא יירתם זה למיבצע

 אל־ הזה הערבית, בשפה אחיו גם אם כי
 מקבילת בהזמנה זה בשבוע היוצא עאלע,

הערביים. לקוראיו
 להרחיב יעזור זה ששירות מקידה אני

במי באיטיות, עתה הניטודים הקשרים, את
 הזאת. בארץ העמים שני בין האנושי, שור

 לסילוק הראשון הצעד הם אלה קשרים
 א׳ן;ר ר,ידידויות מתוך והזרות. השינאה
 ההדדית הנבונות תצמח מקיזה, אני ייקשרו,
לשלום.
אין יד,יה, אשר הפוליטי העתיד יהיה

 יכולים האלה האישיים הקשרים כי ספק
 העמים. שני לבני לברבר, רק להיות

★ ★ ★  מהגליון החל שהונהג החד׳-, המדור
לנו הביא כבר הזה, העולם של הקודם
להורוסקופ הכוונה ראשונה. כספית תביעה

השבועי.
 ״יעצתם לני: כתב אריה במזל שנולד קורא

 הרבה לך. יועילו רק מסעות בהורוסקופ לי
לאור טיילתי ובכן, חוכמה. תרבה טיולים,

 לרמאללה שכם בין הגדה. של ולרוחבה כה
 ר״ב מכיניתי. של האחורי הציר את שברתי
 נא התיקון. עבור ל״י, 135 סך על חשבון
 בהקדם.״ אותו לפרוע
 החוכמה? איפה לטיולים. בנוגע זה

 שממשכורתו שלנו, איש־ד,כוכבים היא: הנה
בספ בדק ל׳׳י, 135 לנכות ההנהלה עמדה

 של היתד, היא הטעות. את ומצא שלו, רים
איש־הכיכבים. של לא כמובן, הקורא,
 ״היית ד,*קר: לקורא ששלח המכתב וזה
 ברגל!״ — לטייל צריך

השבוע• של ההורוסקופ את בקוראך לכן,
 כהלכה. שלא ההוראות את לפרש תיחפז אל

 כפי יהיו לא התוצאות אם היטב. חשוב
 בטענות. אלינו תבוא אל — מצפה שאתה

 התשובה את תמיד ימצא שלנו איש־ד,כוכבים
צדקו. הכוכבים כי שתוכיח,

מכתבים
המחתרת

 נגדנו, להתארגן אפשר כדי־כך עד מזעזע!
העתיקה? בעיר
ה העיר תושבי בידי לתת מציע אני

ה את אולי׳ ירתיע, זה נשק. מערבית
טרוריסטים.

ירושלים מזרחי, שלום

. .  כפי מעיקרה, מדינית היא הבעייה .
 הזה (העולם כהן שלום להגיד שהשכיל

1572.(
 שאנשים כל, קודם ׳להבין, היה צריך

 להם ניתן לא אם להילחם ימשיכו אלה
 להם נציע לא אם כלומר, למלחמתם: תחליף

כבוד. בעלי באנשים להרגיש יוכלו בו מצב
 ושאר פומביות להורג הוצאות דיכוי,

 — קולוניאליים במישטרים המקובלות ירקות
ה העיר של האוכלוסייה את יגבשו רק

 השיבה״, ״גיבורי מאחרי הגדה ושל עתיקה
למיניהם.

 — העצמאיים למדינאים כבוד של יחס
 יד עם יחד — האנטי־ישראליים ואפילו
ה את יחזיר הטרוריסטים, כלפי תקיפה

 הקמת — שסופה נכונה לפרספקטיבה מצב
בגדה. בלתי־נאצרית ערבית מדינה

 ירושלים מיכאלי, אהוד

כירה עליך, פרחחים
 שיצאו תושבי־ירושלים שנמצאו העובדה

 ניסיון־ לאחר העתיקה, בעיר פרעות לערוך
 למדנו שלא מראה ציון, קולנוע של ההפצצה

העבר. מן כלום
 וטוב — לרסן יש הללו הפרחחים את

 הבועטים את לרסן שדאגה המשטרה עשתה
 סימון־ בעלות מכוניות וההורסים בערבים

ירושלים־המסופחת.
 תל-אביב אלחנני, אראלה

מגושם ציוד
 הלוקה מסויימת, נקודה על להעיר ברצוני

בצה״ל. בחסר
 נעליים בזוג אותנו מנעילים מה משום

 — והתוצאה גבוהות, וגם וכבדות, מגושמות
 את עוצרות בשוקי־הרגליים, לוחצות הן

בעורקים מחזור־הדם של התקינה פעולתו

 בתוך הנמצא המיכנס של הקפל זה, עם ויחד
הרגל. את וחושף מתרומם סרט־גומי

 ואז מהגומי בכלל משתחרר שהמיכנם או
 גם פעם ולא לנעליים מעל משתרך הוא

לסוליית־הנעל. מתחת
 תצ־ על אלבומי־המלחמה, בכל ההוכחה:

לומיהם.
 להסדר דיאג היה צה״ל לו היה טוב

מעשי. יותר
אי-שס איש־־מילואים,

סמלה של הטרגדיה
בי ל  (העולם לוי סטלה עבור שתת־דם ...

 לאשה ).1572 הזה
 אחר יחס מגיע הזאת
בעלה. מצד

׳מוראד, כרככה
תל־אביב

ה ל ט ס

בתיווך שחיתות
 הייתם אם רב עונג לי גורמים הייתם
 שצמחו משרדי־התיוזך אודות סקירה עורכים

הגשם. אחר כפטריות בארץ
 בכלל כשהם — המשרדים שבין ידעתי לא

 גם נמצאים — לשמם הראויים משרדים,
 מבטיחים כסף, הגוזלים וגזלנים, סחטנים

 ולא — ודירות עבודות מיני כל לסדר
דבר. עושים

 במספר, שניים כאלה, במיקרים נתקלתי
הת תמימה, אינני כי ואם דיוק. ליתר

 שיהודים־ישראליים מראש להאמין קשיתי
באלה. דברים לעשות מסוגלים

שנים כמה ולאחר חוזרת, תושבת אני

1573 הזה העולם




