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ה את המאפיינות התבונות אחת
 עיתון של והמושבעיס הוותיקים קוראים

ארוך. זיכרון היא זה
 של קבוע כשקורא אנו.נדהמים ואחת לא

עקרו .בבעיה עמנו מתווכח הזה העולם
ש ■וכתבות ומאמרים מתוך ומצטט נית

קור ,שנים. עשר או עשרים לפני פורסמו
 עם יחד ובגדו שצמחו אתרים, רבים אים

 צילומים ־ בדייקנות זוכרים הזה, העולם
 אמרנו מה או רבות לפני.שנים בו שהופיע

מסויימת. אישיות על מסויימת בשנה
ש להאמין לי שקשה זה, דפרים מצב

 גורם במדינה, אהר בעיתון כמותו קיים
 אהת לא המורים. לת־סבולים פעם לא ל,נו

 ה־ בישיבת לטיפול המוצע שנושא !קורה
הפשו מהסיבה מסדר־היום יורד !מערכת

 שבע לפני בבר זה יעל ש״בתפנו טה
כמו צודק ובלתי טבעי, באופן שנים...״

שאו מהעובדה להתעלם נוטים אנו בן,
שהתפר מילה כל הזוכרים קוראים תם

 השנים 25ב־ הזה העולם עמודי מעל סמה
 ומבוטל קטן מיעוט אלא אינם האחרונות

העיתון. של העכשווים קוראיו בין
 טרח רב־השפעה, מיעוט מאותו אחד

 שנה, 15 לפני כי לנו להזכיר לאחרונה
 3ב־ שהופיע הזה, העולם של 1167 בגיליון

 של דמותה לגבי -התנבאנו ,1960 בפברואר
 הזר הוא .1974 בשנת שתתחולל המילחמה

 לו נדמה ■וכשהיה גיליון אותו את וקרא
 התאמתה, לא כתבה באותה נבואתנו כי

השטר. פרעון את מאיתנו תבע
והופתענו. גיליון אותו אל אנו גם !חזרנו
 ל־ הפכד, שהעתידנות לפני זמן הרבה
 במיכללות, הנלמד מוכר. מדעי מיקצוע

 עיתונאי. כבמדיום הזה העולם בה עסק
לשו רק ניתנה הנבואה כי מקובל אומנם

 עיתונאי שעשוע ■תמיד זה היה אך טים,
 סמך על עיתונאית בצורה לתאר לנסות
בעתיד. המציאות את מדעיים נתונים

 להיווכח שניתן כפי הגזים ,1974 העולם
 כלי־המילהמה של הפיתוח במהירות ביום,

החדישים.
ב התנהל 1974 מיליחמת כי ניבא הוא

 מרחפים, וטנקים מעופפים ג׳יפים אמצעות
וינ ימריאו חלק !בה שייטלו כשהמטוסים

 קצרים, המדאה מישטחי על אנכית חתו
 גופם כשאל יעדיהם אל יצנהו וצנחנים

 מנועי עם פאליסטיים טילים מחוברים
במילחמח כי ציפה הוא מיוחדים. האטה

 אורי של התיזה את לאשר גולדה רצתה כאילו
 הזה העולם (הנידון האחרון במאמרו אבינרי
הפרימי את גולדה הפכה בה הצורה על )1911

 עלינו נגזר כי בטענה מדיני לעיקרון טיביות
ודור. דור בכל לכלותנו עלינו שיקומו

אביב תל־ פרידמן, צפי

 אשה אל כזאת בצורה להתנהג ...ניבזות
! זקנה

פתח־תקווה נ., ש.

השבוע דיין
 משה של הפוליטיים הייו : לדעת נוכחנו שוב

מאל למעלה של מחייהם יותר ׳חשובים דיין
 במילחמת שנפלו צה״ל חיילי מאות וחמש פיים

 גם זאת אישרה עתה יום־כיפור. של המחדלים
ועדת דו״ח :המדינה של המישפטית המערכת
לז חייב ומוסר צדק ואוהב רוחש כל אגרנט.

!ומייד — לוועדה הדו״ח את להחזיר : עוק
 שר־ כס מאחורי דיין משד■ של התבצרותו

 רוצה שאינו בעם, כבגידה כמוה — הביטחון
 שגולדה אחרי עכשיו, גם שם. לראותו עוד

 ולשבת להמשיך לדיין לאפשר אסור התפטרה,
המעביר. ממשלת בתקופת לא גם — זה כיסא על

תל־אביב אכן, דרור

 של כישלונם את חשף אגרנט ועדת דו״ח
 אינם אלה ששירותים הסתבר המודיעין. שירותי

לעצ לתאר שונים אנשים שנטו כפי טובים כה
 שהרצון ספק אין פגמים. הרבה בהם ויש מם,

 אנשי על פעל הפוליטיקאים רצון את להשביע
 לדיעה יתאימו שהדיווחים לכך וגרם המודיעין

 של בכוחם הזילזול הערבים. של אפסותם על
 עצמם הערבים כי וייתכן אסון היה הערבים

אין דיסאינפורמציה. באמצעות בהפצתו עסקו

)1167 הזה, (העולם 1960ב־ 1974 מילחמת תחזית
 בהעולס שפורסמה ענק כתבת אותר,

 יראו כיצד לתאר ושנייסתה ,1960ב־ הזה
 היתד, לא ,1974ב- שתתחולל המילחמה פני

 מבוססת היתה היא המצאתנו. פרי דווקא
 בריג, רוברט סגן־אלוף של מחקרו על

האמ הצבא של בגיייסות-השיריון יקצין
 של רשמית כמעט :גושפנקא שנשא ריקאי,

אירצות־הברית. צבא
 שערך מסקר להלביש לנכון ימצא בריג
 בתיאור לכלי-הנשק הצפוי הפיתוח בנושא

 בשנת שתייפרוץ ־׳דימיוניית, מילחימה של
 למחנה הסובייטי־סייני המחנה בין 1974

 אמצעי בידיו משמש כשהתיאור המערבי,
 הצב־ הטכניקה את מעשית בצורה לתאר
 !סוגי־הנשק ואת הלחימה דוקטרינות ואיה,

בעתיד. לדעתו, ׳קיימים, שיהיו
 שנת נראתה הכתבה פורסמה כאשר

 אז מצאנו ומעורפל. רחוק כעתיד 1974
הש בגלל כתבה, אותה את לפרסם לנכון

 במרחב. להתחולל העלול לגבי לכותיה
 אחת יהיה התיכון המזרח כי שחיזר. בדיג,

מילחמת של העיקריות הפעולה מזירות

 גרעיניים בטילים נרחב שימוש ייעשה זו
 ממע־ טילים שישגרו וביצוללות מומניים

 גם נראות קריג של הנחותיו רוב ■מקים.
 רחוק לעתיד כחזון המזל, למרבד. כיום,
 המיל- מתיאור ׳רבים חלקים כי אם יותר,
 אוטנטי כתיאור כבר ׳נראים שהמציא חמה
האחרונה. המילחמה של

 למצב מובהקת דוגמא ספק, ללא זוהי,
 שתצ־ מאושירים להיות רק יכולים אגו בו

 הזה העולם עמודי מעל שהתפרסמה פית
ל •מסוכן כבר שכיום אלא התאמתה. לא
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שפמרגו ברוך
 תצרח אלא — תשמח״ אל אוייבך ״בנפול

!״ פעם עוד זה את לי עשו הם !״גוועלד
 ירושלים רוזנפלד, אודטה

 וארבע עשרים — גולדה ■פרישת (בחג
אחרי...) שעות

י. בחגכם איתכם
תל־אביב כרמל, י.

 מאיר, גולדה של לנאומה השואה ביום האזנתי
 הקרב העצמאות יום לכבוד אותנו שהזהירה

 כאין הוא הנאצים לנו שעוללו מה כי והולך
זה היה לנה.. צפוי שעוד מד, לעומת וכאפס

 גרועה היא בישראל הידיעות הערכת שדרך ספק
 להקים לדעתי יש כך לשם לשנותה. צורך ויש

הידי זרם את שתקבל לאומי, לביטחון מועצה
להע אחראית ותהיה השונים מהשירותים עות

רכתם.
חיפה ויידנפלד, רוני

 מהשיטפון דיין שיצא כפי יבש כל־כך לצאת
 — יום־כיפדר מחדלי מילחמת של נורמלי הלא

 כל־כך הדבר היה לולא הערצה, לעורר צריך זה
ג׳מיאל :עצמו בעד מדברות העובדות מפחיד.

 שר־ לכם דייו משה את העלה נאצר אל עבד
 משם להוריד הצליח א־סאדאת ואנואר הביטחון

 אל חאפז גנרל בא ואז השחצנות. רב־אלוף את
 לכס־הביטחוו. דייו את להחזיר הצליח אסאד
 כוח שום לצערנו שאין לנו שמתברר אחרי כעת,

 תהיה לא האם דייו, את לסלק היכול בישראל
 מנהיג לאיזה שוב לחכות אלא אחרת ברירה לנו

ז דיין משה את בשבילנו להפיל שיצליח ערבי
הרצליה צפריר, נדב

 וגלילי דיין גולדה, של העיקרית ...אשמתם
 אשמתם המילחמה. ערב בשיקול הטעות איננה

 כל במשך הכוללת המדיניות היא העיקרית
 יצרו הם ובעקשנות בהתמדה שילטונם. שנות

 ואת מדינות־ערב את שהוליכה פוליטית דינמיקה
לתי אחת דרך רק קיימת ליאוש. הפלשתינים

כל המבטלות התפיסות ביטול :המעוות קון
 שלפחות חיוביות גישות ואימוץ לשלום סיכוי

זו, מטרה להגשמת סיכוי בחובו חובקות
 מסצ׳וסטס, ברוקליין. פז, משה

 ארצות־הברית
 לומד אני כעת במילחמה. (השתתפתי

^).1,1.1.'ב־

ב מתמדת קריאה שבעקבות להודות ...עלי
 ממארת במחלה חליתי הזה העולם גיליונות
 המיק- הרפואה בשפת המוכרת מרפא, וחשוכת

מה רבים כי בטוחני ״דייניטיס״. : בשם צועית
עוב מיספר היה במגיפה. כמוני נדבקו קוראים

(העולם זו שנה מתהילת : שיעד מסמרות דות

הו )1916( האחרון הגיליון ועד )1882 הזה
 שר־ של תמונותיו הזה העולם עמודי על פיעו

 זה מצב פעם. 62מ־ פחות לא העצמי הביטחוו
 קץ לשים עליכם הרביד. !להימשך יכול אינו

 את לגמרי לבלום יכולים אינכם אם !לדבר
 אותו הגבילו הזה העולם על דייו של השתלטותו

 אשר מדור ליו פיתחו קבוע. למקום לפחות
דיוקנו. והנצחות מעלליו לסיפורי לו, רק יוקדש

נאות־אפקת ?ספר, דניאל
עיתוי חוש
 ערים שאתם יודע אני כי אליכם פונה אני

את הייתי בציבור. הפושטות שליליות לתופעות
 שר־ בן של מישקיו ליד ועברתי בנהלל מול

 בניין פועלי רחשה החצר דיין. אודי הביטחון
 מתמזגת שאינה מקורית וילה המקימים ערביים

 של בנו התקופה. עם ולא נהלל רוח עם לא
 בי בציבור לנעשה ער להיות יחייב דיין משה

מצ אלפי כשלושת בונים ׳והצבא היישוב כאשר
 עיתוי חוש להיות חייב שנפלו, לבנים בות

ויוצאת־דופן. מהודרת וילה לבניית
תל־אביב שכול, אב

מחדלו עוד
מת שבו פסה, ששמו חג זהו ו מחדל מהו
 לחצות מצות, טון 3 של משימה לכוח אפשר

 תוך ימים 7 במשך ולרוחב לעומק גופנו את
 על־ידי שהושגה הפסקת־הלחם של חמורה הפרה

המאפיות.
■הל׳׳ה נתיב קיבוץ פ., אילה

עלילת־רם
 שהופיע הפסח״ ״ממינהגיי מהקטע מזועזע אני

 אני ).1909 הזה (העולם הארץ 200 במדור
 כי איתי יסכים אבנרי אורי שאפילו תיקווה

 טבל שלילית פחות לא תופעה היא אנטישמיות
 עלי־ רקע על התבדחות גזענות. של אחר סוג

במקומה. אינה לות־דם
בלגיה בריסל, קופל, א.

 מס׳ בגליון שהופיע בעירו נביא על המאמר
ב תרגיל לי מזכיר הארץ 200 במדור 1910

מימי שבאחד לכיתתו הודיע מורה : לוגיקה
 הכיתה הפתעה. מיבחן להם ינתן הבא השבוע
 עשתה (לוגיקה) ההיגיון בתורת חזקה שהיתר,

 המיבחן יוכל לא ו׳ ביום :הבא החשבון את
וב האחרון היום יהיה ו׳ ויום מאתר להתבצע

 מאותר, ימים. 5 נותרו הפתעה. יהווה לא הכרח
 יבוא לא ד׳ יום כנ״ל נופל. ה׳ יום גם סיבה

 כל את לפסול הכיתה הצליחה כך בחשבון.
 ביום זאת בכל התבצעה הבחינה השבוע. ימי

נכ הכיתה שכל להוסיף צורך ואין דווקא, ג׳
מוכנה. היתר, ולא מאחר שלה
י הלוגיקה היכן אז

ב טמון שהפח היא התשובה החכמים לכל
ל הדמגוגים של מקצועם והיא הלשון מבשלת
מיניהם.

תל־אביב ני, ק. ,

ה הטולם6 1912 הז


