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)5 מעמוד (המשך
המו אצלנו, איש אין כימעט אך איום, נגד
 כשמשהו ולצפצף, פה לפתוח לנכון צא
 ובשטחים. בישראל קורה איום פחות לא
 לדרוש מבלי חתימתי, את צירפתי כן על

ה אותנו, שיטהר אליבי בכרוז שייכלל
מבית. הלאומניים הקנאים בעיני חותמים,

תל-אביב גילן, מקסים

וערכים ישראלים
 של הראשון חלקו בבי,בי.סי. שודר אמש

 הן למדינת־ישראל.׳׳ שנה 20״ המישדר
 אופן־ והן אבנרי ח״כ של המוקלטים דבריו

 מק־ איאן התוכנית, עורך על־ידי הצגתם
ביותר. חיובי רושם השאירו אינטייר,

האק הסגל במועדון למישדר האזנתי
מו אקונומיקס, אוף סקול הלונדון של דמי
 פרט לצורכי־מחקר. שוהה אני בו סד

 עימי הסבו ופרופסורים, מרצים למיספר
 דברי מארצוח־ערב. דוקטוראנטים ארבעה
 אשר העגום הרושם את אצלם איזנו אבנרי
 ״התנועה אנשי של הריגשי הבליל עשה
חסידי־הסיפוח. ושאר השלמה״, לא״י

לונדון יעקוכסון, דן

עוכר לא הרימון
 המרחלת רחל של במדורה לקרוא שמחתי

 יום־הולדתי. מסיבת על ),1596 הזה (העולם
בר — הפרטים לשאר להתייחס מבלי

 כי לכם, לומר צוני
 הירושלמי הייבואן

מכ שאתם כפי —
זאב — אותו נים

ה היה לא פינקם
מת לי שהביא יחיד
כך, על נוסף נה.

 לי שהביא המתנה
 אומנם היתד, פינקם

 מצית שכתבתי, כפי
או רימון; בצורת

עובד, לא הוא לם
 בו להצית ואי־אפשר

מאומה.
של מיצרכי־ר,ייבוא שאר כי מקווה אני
לי. שהביא המתנה על עולים פינקס

פתחיתקווה עפרון, ליהי

והזיכרונות ג. כ.
 וכותב יושב כשבן־גוריון אלה, .בימים ..

 ישכח שלא שלו, הביוגרפיה את במהירות
בזמנו עצמו, כדברי — לדורות״ ד,״בכייה את
שה הקלון ואת —

 במלחמת■ עלינו מיט
 כשהאיר- השיחרור,

 בגין מנחם של גון
 הבריטים נגד נלחם
האירגון. נגד והוא

 בן־גוריון ממשלת
ה קום קודם ערבה,
ב לבריטים, מדינה,
היהו ״אין כי טענה

אנשי־מלחמה״ דים
 ה־ על והתנצלה —

וההרג. טרו(■־
אלמוג בין נלחם, האירגון

 ־7י "י ואילו ביפו. השאר,
 בן־ של מסוגם הסוכנות, של הפוליטיקאים

 את להחזיר מוכנים היו ושות׳, גוריון
לערבים. יפו

חדרה אלמוג, יעקב

סמל? עונדים איד
 אל־ג׳עבארי על כהן שלום של במאמרו

 )1598 הזה (העולם הישראלי המושל עם
ה בתצלום מופיע
כשה־ הירדני, מושל

 ענודות שלו אותות
ה ואילי ימין, בצד

עו הישראלי מושל
שמאל. בצד אותן נד
 אלא לי נותר לא

מ שהתמונה לקוות
פוברקת.

חוברה איתן
תל־אביב

 של התמונה •
ה ר כ ה עם אל־ג׳עבארי הו

נהפכה, הערבי מושל
 התמונה לבין בינה הדמיון את להבליט נדי
הישראלי. המושל עם

6
 תינתן זה כמדור קדימה זכות

 המצרפים קוראים של למכתכיהם
למכתכים. תצלומיהם את

1600 הזה העולם6


