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פני ה 11 ל  כתבה הזח העולם פירסם שנ
טיראן. של האפוס בלתי־רגילה:

 חטיבה של ההירואי מסעה סיפור זה היה
אותו. שראיתי כפי אל־שייך, לשארם 9

 העולם מקוראי רבבות ובשביל — בשבילי
 חרות טיראן של האפוס נשאר — הזה

מיבצע. אותו של כסמל בזכרון
 חלקים או כולה — הועתקה הכתבה

 מישהו מלחמה. אותה על בספרים — ממנה
אמריקאי. לסרט תסריט בהשראתה חיבר

תצ שני הקוראים אחד לי הביא השבוע
 שמונה בני ונערה נער מראה האחד לומים,

 מתוך ,9 חטיבה של סיפורה את קוראים
הזה. העולם
 במיוחד התעניין מנם־ציונה, גולדוסר, יואל

ו קדש. במיבצע השתתף אביו כי בסיפור,
 מפני — בסיפור התעניינה פוגל רבקה אילו

יואל. של הטובה חברתו שהיתר,
 ורבקה יואל את מראה השנייה התמונה

 עמם הביאו שחלפו, השנים 11 כיום. —
רבים: שינויים

 ולחם השריון, בחיל רב־טוראי כבר הוא
חיננית. גברת כבר היא ששת־הימים. במלחמת

 שום חל לא יסודיים דברים בכמה אבל
שינוי:

 להיות בנס־ציונה, לגור ממשיכים השניים
 הזה. העולם את ולקרוא — טובים ידידים

★ ★ ★
ה בגליון ביותר הרצינית הפתבה

 ברור, אילת. אח״י של לטיבועה נוגעת שבוע
 על־ידי המתנהלת המוסמכת, החקירה רק כי

תוכל ביותר, הגבוה בדרג סגן־הרמטכ״ל

 רק כללי. באופן ידענו הימי עברו על
 אילת טיבוע על הידיעות שהגיעו לאחר

 חבר־המערכת של הקשר היה מה הסתבר
חיל־הים. של אניית־הדגל אל

המצו הכתבה בהכנת פעיל חלק נטל הוא
 בגליון שפורסמה האניה, אובדן על למת

 שאלות, כמה בקירבו בערו אז כבר שעבר.
 שיסתיימו לאחר עד אותן דחה הוא אבל

בלב־ים. והחיפושים ההצלה פעולות
אותו. רק הטרידו לא הבוערות השאלות

)1967( ורבקה יואל

)1956( ורבקה יואל
הטיבוע. מאז שהוצגו סימני־ר,שאלה על להשיב

 המרכזית לנקודה הופך מאורע כאשר אולם
 אי־אפשר במדינה, אזרח כל של בהתעניינותו

 לחדרי־החדרים השאלות הצגת את להגביל
 שהתאבל הציבור, רישמיות. ועדות־חקירה של
 בקלות לעבור יכול אינו אילת, מות על

הרגיל. לסדר־היום
ה אחד: אחראי רק יש לטיבוע כי ברור

מפורט־סעיד. הטילים את לירות שהורה איש
 הרבה מתעוררות זו, קביעה לאחר אולם

 בגליון המתפרסמת בכתבה שאלות. הרבה
 החשובות את הזה העולם צוות מעלה זה,

אלה. בשאלות
 משך אשר חבר־מערכת, נימנה הצוות על

אילת. אח״י על כרב־סמל שירת שנתיים־וחצי

 ויכות והתפתח אותן, שקלה כולה המערכת
למ שינסה צוזת להקים הוחלט שבסופו —

נסי כל האם הגדולה: לשאלה תשובה צוא
 המציאות? מחויבות היו אילת של מותה בות

★ ★ ★
ה תו מ ע עכשיו? חבר־מערכת, אותו של ד

 שהמדינה כדי גדול, אסון דרוש ״היה
 זהו חיל־הים. של העגום למצבו לב תשים
 — הערבים של הפלדה מול אשר חייל,
 בלי בשקם, — זה וכל ודם! בשר הציב

פירסומת. לחפש או לרטון,
 מהפלגת־ חוזר שהייתי פערים, זוכר ״אני

 בפעם לובש הייתי וחצי. חודש של סיור
 ויוצא נקייה חליפה שבועות אחרי הראשונה

ש המשועשעים במבטים ונתקל — העירה
מ בכלל יוצאים לא חיל־אמבטיה! אמרו:
הנמל!

היש שחיל־הים חושב איש אין ״עכשיו
 בדם קנה כבר הוא חיל־אמבטיה. הוא ראלי

 מקווה אני החילות. יתר בין מקומו את
 שמגיע בחיי בהתאם. כלים יקבל גם שהוא
לו!״

מכתבים
באו״ם והערבים ישראל

 האו״ם ממרכז אבנרי אורי של מאמריו
ל שפיות מעט החזירו )157! הזה (העולם
לערבים. יהודים בין עקוב־השינאה וויכוח

המשיכו!
חיפה דורון, שמואל

מס שלא ■היחיד הפטריוט הוא ...אבנרי
 ימין על שטחים לבלוע להיטות מרוב תנוור

שמאל. ועל
שון־לציס ברזילי, משה רא

 בעניין מגובשת דיעה לו היתר, שלא כאדם
 שפקח על אבנרי לאורי מודה אני הסיפוח,

 מנהיגים עם פגישות על במאמרו עיני את
באו״ם. ערביים

ונאמ שנעשו דברים שהרבה מספר אבנרי
״לצר היו המלחמה ערב הערבים על־ידי רו

משלהם. פנימיים״ כים
מסקנות: לשתי הגעתי לכן

 מי עם אין התיכון המזרח באיזור •
לדבר.
הכבו השטחים את לספח עלינו לכן •

 לערוך הערבים שוב ינסו שלא כדי שים,
כמובן. פנימיים, לצרכים — טבח בנו

תל־אביב נציב, אבי

נערות־הפצצה אבי
 של אביהן הסודאני, ברנאווי, מוחמד את

ב הפצצה את שהניחו המתנקשות, הבנות
 שהכירוהו כשם היטב הכרתי ציון, קולנוע
ה ירושלים עירית פקידי הוותיקים, חברי

המנדאט. מימי שלמה,
 בכל לי הגיש שנים 10מ־ למעלה במשך

 את — הפקידים חברי ליתר וגם — בוקר
 ארוחת־בוקר, אצלו שסעדו ויש הקפה ספל

חומוס. או חביתה סלט,
א מוסלמי היה שמוחמד ייאמר, לזכותו

בפוליטיקה. התערב ולא — הגון ישר, דוק,
 על חרם הכריז העליון הערבי כשד,וועד

 ב־ ,היהודי המחנה ועל העברית התוצרת
ה הערבים פקיד׳־־העיריה ממני דרשו ,1936

 — היהודית התוצרת את להחרים לאומניים
 אף הם ועוד. ביסקויטים שוקולד, סיגריות,

עליו. איימו
של- וטען האיומים, מן נבהל לא מוחמד
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