מכתבים
מי היא הצלמת זו

חופש־עיתונות אחיד

בעת ההפגנה הגדולה והסוערת של גוש־
אמונים וצעירי הרוח ,שעשו הפעם יד
אחת באירגון ובתיחכום מסעי־ההפגנות
נגד מסע־הדילוגים העכשווי של מנרי
קיסינג׳ר ,תוך כוונה ברורה לחתימת הסכם
ד,״כניעה בשלבים״ — ראיתי צעירה דקיקה
ומושכת מתרוצצת הנה־והנה ,לבושה ב־
סיגנון המערב־הפרוע היפה )מכנסיים
שלושת־ריבעי ,מגפיים שחורים ,ועמוסה
מצלמות מתוחכמות( ,מקפצת ומדלגת ,רצה
ואצה לכל מקום ולכל אירוע ,ומצלמת
במהירות־הבזק מאות תמונות ,מכל כיוון
ומכל צד .מעל כל מקום ,אוטובוס )שטיפסה
עליו( ,משאית־ענק )כנ״ל( ובעצם מאיסה
לא ז
מכל ובכל מקום שמשם אפשר היה
לצפות ולצלם היטב את האירועים ה״חמים״
ואת המתרחש.
נדהמתי מכמות האנרגיה ,האמביציה ו 
הזריזות של הצלמת האלמונית ,ממש סמ
בטיון והר־געש ,והחלטתי לברר מיהי .ני־

קראנו בידיעות אחרונות מה־ 17באוגוסט
ידיעה ,שוועדת־שרים דנה בסגירת העיתון
אל־שאעב ושתתייעץ לשם כך עם עורכי
העיתונים הישראליים .אנחנו מבקשים ש 
וועדה זו תפנה להעולם הזה כדי לקבל
את חוות־דעתכם בנושא רגיש זה .אנו
תיקווה שאתם תעמדו עם אל־שאעב ,כדי
לשמור על חופש הביטוי והעיתונות ,שבהם
מכירים חוקי כל העולם.
חופש־העיתונות איננו מתחלק ,והוא
אחיד לכל השפות .כל המתפרסם באל־
שאעב עובר צנזורה ,ואיננו רואים כל סיבה
לצעד דראסטי כזה של סגירה.
העיתון אל־שאעב ,המדבר בשם חלק
גדול מתושבי לשראל ,מאמין באמונה של
מה שאתם תתנו את קולכם למניעת סגירתו.

עורבי ,עובדי ומפיצי

״אלי־שאעב״ ,ירושלים
• ועדת־השרים לא' ביקשה את עצת
העולם הזה ,וזאת מפני שהיא יודעת מראש
את תשובתנו  :שסגירת־עיתון במישטר ה
מתיימר להיות דמוקרטי היא שערורייה
בלתי־נסבלת ,ונוגדת את מגילת־העצמאות.

הון המידחמה — לפליטים

צלמת בן־ארי
בכל זמן ,בכל מקום
גשתי אליה ,ותוך כדי שהיא מצלמת,
השיבה  :״אני מהעולם הזה״ .ולהערתו של
אחד הצופים במקום ,על יופייה וגיזרתה
הדקה ,השיבה )גם תוך עבודה( :״אני
שוקלת  45קילוגרם.״ עכשיו הבנתי.
אכן ,דינאמו נשי )לתשומת־לב הגברים,
הטוענים לעליונות הגבריות על הנשיות,(...
ראוייה לתשומת־לב ולהערכה.
כל הכבוד לצלמת )מה שמה ז( ,וכל ה
כבוד להעולם הזה על שהוא יודע את מי
להעסיק בעיתון.
אני מחכה עכשיו בכיליון־עיניים לראות
בשבועון את תוצאות התקפת הצילומים
של הצלמת התוססת הזאת.
בהזדמנות זו :שנה טובה לכל צלמי
העולם הזה .נהוג לברך בדרך־כלל בחיזקו-
ואימצו רק עתונאים וכתבים ,ואילו הצלמים
בדרך-כלל יוצאים מקופחים ולא זוכים ל-
תשומת־לב ראוייה .לכן ,הפעם ,ברכה ר ק
לצלמים.
ד .גר־חייפ ,ירושלים
• צלמת העולם הזה אילנה בן־ארי
)ראה גלופה( היתה אחת משני הצלמים
בחוליות־הכיסוי של העולם הזה שסיקרו את
מהומות־קיסינג׳ר.

פעולות צה״ל בלבנון ,הפוגעות בחיילים
לבנוניים ובאזרחים לבנוניים ,מהוות ל
מעשה את הצלחתם הגדולה ביותר של
המחבלים.
פעולות אלו משגיאות את ישראל גם
על הצבא הלבנוני׳ והופכות אותו אדיב
של מדינת ישראל .באופן כזה משיגים
המחבלים את מטרתם ,להוות פצץ בשר
שרת ניפח הגורמת להתפוצצות של מיל-
חמה.
הסבל ,הנזק והאבידות שנגרמו לגו כ
תוצאה מהכנסתם של צבאות מדינות ערב
למילחמה ,עלו לאין־ערוד על הנזק מידי
המחבלים .הניסיון המר של העבר מחייב
זהירות רבה בתגובה על מעשי מחבלים.
לפיתתן הבעייה הפלסטינית צריך להציע
תוכנית התיישבותית ,שבה יקבל כל פליט
היושב במחנות-הפליטים בית ועבודה ב־
תנאי-שלום ,בהם יושקע ההון המושקע כ
יום במילחמה ביישוב הפליטים.
אפרים שטיפמן ,קיבוץ אפק

להזדהות ולהסתייג
לקראת השנה החדשה ,הנני מאחל לאורי
אבנרי ,הסופר והעיתונאי ,שסוף־סוף יזדהה
עם עמדת הממשלה )בקשר להסדר־הביניים(
הצודקת וההגיונית — ויסתייג ,אחת ול
תמיד ,מעמדתם של האידי-אמינים הער 
ביים והפלגים החתרניים המתוסכלים.
לולא הזדהה אבנרי עם מייצגי הפלס
טינים ,היה יושב היום בכנסת.
בך־ציץ בר־גיל ,תל־אביב

העולם הזה 1983

תנו לעשות אהבה!
אפילו מלך־החיות ,מסתבר ,הכיר בנכו
נות הפיתגם ״עשה אהבה — לא מילחמה !״
אלה שאינם חושבים כך — אולי תעזור
להם תקופה קצרה מאחרי הסורגים.
יצחק שכיב ,נתניה

פיאף מתהפכת בקיברה
פירסומו הגדול של כותב המדור או למה
זה )העולם הזה  (1982כנראה עדיין לא בא
לו ,אך הוא משתדל.
לכן הוא מתקנא באיש־חרדיו אבי קורן
)״אדית פיאף מתהפכת בקברה״( אשר
הצליח להפעיל ,כדבריו ,מערכת יחסי-
ציבור אפקטיבית ,להביא את הקהל להצגת
פרס פרס ולגרום לו הנאה מלאה.
העיתונאי המבריק ,אשר התמחה כנראה
בשיטחי־מחקר רבים וחשובים כמו נשות-
קאריירה ,נשים בכלל ,אופנה ,תקליטים,
בידור והשד יודע מה עוד ,מתרגז .או
למה זה ז! נראה שהגיעו אליו שמועות
מהימנות מפי החשב הראשי של בית-
הקברות בפריס ,אשר מנה את היפוכיה
של פיאף בקברה.
מחמל־נפשי ,העלאת הצגה על במה ,פיר-
סום מודעות ושכירת אולמות ,כל אלה
כרוכים במאמצים רבים ובהתחייבויות כס
פיות עצומות .לכן ,מי אתה ומה אתה
שבמחי שלושת־ריבעי טור ושתי תמונות,
במדור־רכילות זול ,תקטול הצגה שיוצריה
הקדישו לה ימים כלילות ,שמבקרים רבים
שיבחו אותה ושהקהל מוחא כף שעה
ארוכה לאחר רדת המסך?
אני מבין שאין לך הרבה מה לעשות,
אבל דחילאק ,אל תפריע לאחרים לעשות
מד ,שהם אוהבים ומאמינים בו .והנח ל-
אדית סיאף בשקט בקיברה...

יצחקי קורן )אחיו של אבי(,
תל־אביב

טעות בנציגות

היכן רודפי״השלום זו

לפני כחודש )העולם הזה  (1977פורסמה
תמונה ,שבח ניראה מר צבי ויזר עומד
ליד שר-האוצר יהושע רבינוביץ .בהסבר
לתמונה זו נאמר :״מר ויזר ,נציג אגד,
מוסר צ׳ק למר רבינוביץ.״
מאחר שמר ויזר איננו חבר אגד מזה

בתקופה האחרונה אנו רואים על מסך-
הטלוויזיה ,וקוראים בעיתונות ,על ההפג
נות שעורכים אנשי ארץ־ישראל השלמה,
גוש־אמונים ושאר אנשי ■הימין הקיצוני,
נגד ההסדרים שהממשלה הולכת לקראתם.
אני ,אישית ,בעד הסדר כולל — כלומר,
להחזיר את כל השטחים הכבושים מ־67׳
תמורת שלום־אמת .אך מוטב הסדר-ביניים
מלא־כלום.
שאלתי היא  :איפה הצד השני ז איפה
אנשי השלום ז מדוע לא רואים אותם ולא
שומעים אותם? יש בארץ הזאת אנשים
כמו אורי אבנרי ,עמום קינן ,לובה אליאב,
אנשים טובים .מדוע אתם יושבים בשקט?
מדוע אינכם מתאחדים?
השמיעו קולכם! שיידעו בעולם ושתדע
הממשלה ,שיש בארץ לא רק רודפי-מיל-
חמה ,אלא גם רודפי־שלום !
ח.מ ,.חולון

האימפוטנטים י
בעוד המדינה כולה רועשת וגועשת ל
נוכח הפגנות־ההמונים הסוערות של חוגי
הימין ,צעירי חרות )לפי פקודה מגבוה.
ממקור מהימן — חב״ד( וגוש־אמונים ,הו
כיחו אנשי־השלום שלנו ,מכל המחנות,
אימסוטנטיות מדהימה וחוסר־אונים מוחלט.
את מוקד כלל לא שמעו )האם כשמאיר
פעיל בחו״ל ,התנועה לא קיימת?(! את
חוגי השלום האחרים ,כולל העולם הזה,
גם לא ראו במחאודנגד ,לפחות ברחובות,
כתגמול להפגנות הימין .ואילו על הפגנות
מפ״ם וחוג הקיגוץ־הארצי ,קראנו את ה
ידיעה הזעירה והמצחיקה הבאה :״כ־70
כלי רכב השתתפו אמש בהפגנות הזדהות
עם הסדר הביניים שערכו מס״ם והקיבוץ
הארצי בירושלים.״ זאת ,לעומת הדיווחים
הענקיים על הפגנות הימין.
זה מול זה .אלה מול אלה! אגב ,כל
הכבוד על הכתבה המצולמת הענקית שלכם
על מהלכי ההפגנות )העולם הזה .(1982
ח .פן״דוב ,תל־אביב

אהבת מלד־החיות
עשה אהבה — לא מילחמה !

כן ודא — ובגרות
יצחק רבין הוא ראש-הממשלה הראשון
בישראל ,המנסה לשנות את ה״לא״ המוח 
לט ל״כן״ האפשרי .הוא אומר ״כן״ לקי-
סינג׳ר ,וענה ב״כך לסאדאת .מי יתן וגי־
׳*

שתו החדשה תישא פרי .להלן שיר שחי
ברתי בנדון:
קיסינג׳ר שוב מדלג לו  /בין קאהיר
לירושלים  /אך בטרם יסתלק לו  /ייחתם
הסדר־ביניים / .גל שמועות מוליד כנפיים /
רבין לסאדאת נכנע  /אחרי שנים אלפיים
— מצבנו בכי־רע.
אין זהב ואין מטבע  /אין לנו גם נפט
גולמי  /אנו עם מידבר טובע  /ולסמוך
פה ,אין על מי / .כך וכך פסקה הכנסת / :
״ידיד לנו — קיסינג׳ר  /רב ,אדיר הוא
ורב־חמד  /את אויבינו ימגר.״
לעולם אל יתהלל לו  /כמפתח —
החוגר  /קל יותר תמיד לומר לא  /האומר
הן — הוא בוגר.
שמואל אילון ,תל־אביב

בעד בני־תישהורת
ברצוני לשאול את הקורא שמשון בן־גל
)העולם הזה  :( 1981מה יש לך נגד בני-
תישחורת? מי אתה שלא נאה לך לשחק
איתם ביליארד?
ביקרתי ,בליוויית הבעל ,במועדוני־ביל־
יארד שונים ,שבהם מוכרים רק קפה
ושתייה קרה ,והיה נעים מאד לצפות ב־
מישחקים .בכל אופן ,אם אדם ״שקט
וסולידי״ ייכנס למועדון — בוודאי יתרום
להעלאת הרמה .מה דעתך ?
יונית אלברט ,תל־אביב

גדולתו של ז״ל
קיים רק אדם אחד במדינה שמגיע לו
הכבוד להיות איש־השנה של העולם הזה.
אומנם לא שומעים עליו הרבה ,כי הוא
אדם כנוע מאד ,אבל היודעים לקרוא בין
השורות ,והמעסיקים מחשבה ,מייד יכירו
את גאוניותו של האיש הזה בכל החלטה
ממשלתית.
כי למעשה ,הוא האיש שמאחרי הקלעים,
ראש-הממשלה האמיתי שלנו — הד״ר
מלכיאל זוארץ ז״ל.
יהושע גולן ,באר־שבע

האם הערבים בלולים

ד

זה לא מכבר ,הודיע מר אברהם עופר
על הטבות מפליגות שיינתנו לעוברים ל
גור בעיירות-פיתוח .ברצוני לשאול האם
התוכנית מייועדת לאזרחים בעלי הדת
היהודית בלבד ,או שמא היא פתוחה גם
בפני אזרחים בעלי הדת המוסלמית וה
נוצרית ?
אם התוכנית סגורה בפני אזרחים לא־
יהודיים ,האין זה נוגד את עקרון אי־דד
אפלייה על בסים דת ,המפורט במגילת־
העצמאות ?
אנא תשובתך ,שר השיכון.
אסמעיל,מוגרבי יפו

טעות לעולם צודקת
)ראה מאמרים של מרדכי צבי
ושל יר׳ר ועד אובדי דיסקונט
כעט׳ (14
הארץ 22.8.75
מאיר גינוסר ,בת־ ים

צבי ויזר
לא מאגד
למעלה משבע שנים .הוא אומנם הופיע
בתמונה ,אך איננו נציג אגד ,וממילא
אינו יכול להופיע בתור שכזה.
גדעון טלמור ,דובר אגד ,תל־אביב

כותרת במעריב20.8.75 ,
יוסף שוויץ ,בני־ברק
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