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עיתון הוא ,מטבע מהותו ,גוף חד־סיטרי .כל
, .
התנועה בו היא בכיוון אחד — מן המערכת אל הקורא.
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בהעולם הזה ,זה היה תמיד מצב בלתי משביע־רצון.
0
מאז שקמה מערכת זיו ,נוצרה בו שותפות הדוקה יותר
בין הכותבים והקוראים .הדבר התבטא ביחס הקוראים
*
*
אל העיתון — יחס גדוש רגשות ,חיוביים ושליליים .קוראים רבים באו ׳להפגנות שהעיתון
קרא להן והשתתפו ביוזמות מדיניות וציבוריו ת שלו .היו שהניחו כמה פעמים מיטעני־
נפץ בשערי המערכת .כך או כך ,לא היה זה יחס רגיל בין עיתון וקורא.
אולם מעולם לא פתרנו בעייה אחת ,המלווה את המערכת מאז יומה הרא שון :איך
לאפשר לקוראים להתבטא מעל עמודי העיתון.
■
■
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מדור המיפתכים למערכת הוא מכשיר חשוב — אך אין הוא מספק צורך זה.
אמנם ,זהו ,מן הסתם ,המדור הליברלי ביותר מסוגו בארץ כולה .הקוראים יכולים
להביע בו את דעתם על העיתון ככל העולה על רוחם ,משליילה קיצונית ועד חיוב .אך

הטוראי ו .משרת עימי עתה במילואים.
מלכתחילה נראה היה כובש חיוכיו ומשפיל
מבטו ,כמו נבוך שעליו להשיב לשאלות.
זקנו אדמדם וגז ה בקפידה ,אפו מחודד,
עדשות־מישקפיו מוכחות קימעה ונחות ב-
מיסגרת דקה ומוזהבת .צדודיתו רפוייה.
כתפיו העגולות שחוחות מעט ,עורפו רחב
וראשו מוטה מעט לפנים .אך כרסו עגולה
בבירור.
הטוראי ו .חוגר חגורת־עור דקה שאב־
זמה נוצץ .נעליו חצאיות ,לא־מצוחצחות,
יאבני־המידבר קרעו מחרטומיהן פסים• ה 
טוראי ו ,.שסופח אלינו מפלוגת־המיפקדה,
הוא יהודי אדוק באמונתו.
בדימדומי יום ראשון ,קודם צאתו לשמור,
שהה הטוראי ו .באפסנאות .נתגלגלה ה 
שיחה אל ההפגנות נגד הד״ר קיסינג׳ר.
לפתע התערב הטוראי ו .בשיחה ,וקבע
כי יש להרוג את הד״ר קיסינג׳ר — ומייד.
״הוא נבל,״ אמר בהחלטיות נחושה ,והחל
מנאצו על שנשא אשד .גויה ,ועל שום
היותו יהודי המביא שואה על ישראל.
״קיסינג׳ר יגרום שניסוג בשומרון,״
אמר ,וקולו רעד .אחר היישיר מבטו ו 
התרים כי קיסינג׳ר הוא יהודי ממינם
של יהודי היודרנראטים ,וחרץ שנית את
גורלו למוות מיידי .ועוד הוסיף הטוראי
ו .שעלינו לעמוד על מקומנו ולהילחם:
״לא לסגת ,שיפלו אפילו מיליונים!״ חזר
ואמר.
אחר השפיל מבטו ,והחל מנאץ חרישית,
כמו בינו־לבין-עצמיו ,את ״כל המדברים
על שלום עם הערבים ,שהם אנשי השומר־■
הצעיר.״ אמר ,וניפנה אל חדרו בצעדים
קצרים ומהירים.
מאוחר יו תר סופר לי שהטוראי ו.
המליץ להמיתני .שאף אני מאנשי השומר-
הצעיר.
אני מפקדו.
דן גאמן ,תל־אביב

איש לא עמד מנגד
רצינו להגיד תודה לכם .ולכל ״כוחות-
השלום״ באשר ד,ם היודעים ,בדביקות
אינסופית ובאמונה עיוורת ,ל שמור על
פירוד ועל חוסר־מעש.
להגיד תודה ,על־כי הצלחתם להרוס לנו
את כל מה שאנחנו מנסים לבנות בשיחות
יומיומיות ובוויכוחים ארוכים ,עם יהודים
מקומיים ועם הצד במנגד.
כי בבת־אחת ,כל ד ברינו על מציאותם
של כוחות שלום וקידמה ניראו כבלון פו 
רח ,וטיעונינו — טיעוני־סרק .היו רק גוש-
אמונים וצעירי חרות ,ואף אחד מנגד —
אף אחד שיעמוד בפרץ.
י ר י ב ע מ י ת  ,סטודנט ,ארצות־הברית

הסטודנטים .אם לא יעשה כן ,וימ שיך
בפעולותיו הבלתי־חוקיות ,אני קורא לכל
הסטודנטים במדינה לפעול נגד ניצול שמם
לרעה למטרות הסותרות את המטרות ש 
לשמן הוקמה התאחדות הסטודנטים.
אני ,אישית ,אינני מתכונן לשלם את
דמי־החבר לאגודת הסטודנטים בשלמי את
שכר־הלימוד לשנה הבאה ,שכן האגודה
אינה ממלאת את תפקידה וחורגת מסמכו 
יותיה .אני קורא בזאת לכל הסטודנטים
שאיכפת להם ,להצטרף למאבקי.
ר ו ג י א ח ר ז נ ו כ י ץ  ,סגן־עורו ״יתוש״,
אוניברסיטת תל־אביב

חוץ מזה הפל ספרו־
חדחן על הגיליון החגיגי של ראש־
השנה ,שהיה מעניין מעל ומעבר לנורמה
הרגילה .אבל — יו תר מדי ״פאשלות״
קילקלו את השורה.
)א( פליטת־הפה המפורסמת ״יחידי-
סגולה״ היא של פינחס שיינמן נ״י מה־
מפד״ל ,ולא של האדמו״ר אברמוביץ מת 

ח ״ב א ב ר מו כי ץ
לא

כשיא התאחדות הסמודגמים -
ה פו רו ם ה ר ו מ א י
בין הפגנות ופצצות
בעיקר מוקדש המדור לתגובות על המתפרסם בהעולם הזה עצמו — תיקון טעויות.
הפרכת האשמות ,הבעת דיעה על הכתוב.
מפאת ריבוי המיכתבים והמקום המצומצם העומד לרשות מדור זה ,לא היתה בו
כימעט אפשרות לקוראים לנמק בפרוטרוט דיעה עצמאית משלהם .החל מהשבוע ,אנו
מנסים ליצור לכך מדור חד ש :״פורום העולם הזה״.
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ה״פורום רומאנום״ היה כיכר גדולה במרכז העיר ,בין גיבעת־הפאלאטין וגיבעת־
הקאפיטול ,שביו התכנס הציבור לסידור עניינים פוליטיים ,מישפטיים ומיסחריים .שרר
בו — לפחות בתיאוריה — חופש־הדיבור.
כזהו תפקידו של הפורום הקטן שלנו .הוא נועד לאפשר לקוראים שיש להם משהו
חדש ומעניין לומר ,לעשות זאת מחוץ למיסגרת מיטת־סדום של מיכתב ,אך מבלי להגיע
ליריעה של ״מאמר״.
עורכת המדור מבקשת שהתרומות תהיינה באורך של  500עד  750מילים ,ושתהיינה
כתובות ,ככל האפשר ,במכונת־כתיבה .בעליהן מתבקשים לצרף תצלום של עצמם ,או
הנוגע לעניין הנדון.
מדור המיכתבים י שמור על צורתו הקודמת .הכותבים מתבקשים לקצר עד כמה
שאפשר .זכות־קדימה תינתן לגלויות־דואר ,וכן למיכתבים קצרים ,הכתובים במכונת-
כתיבה ,ב צי ת ף תמונות הכותבים.
מכיוון שלא תהיה אפשרות לפרסם יו תר משתיים־שלוש תרומות ל מדור ״פורום״
מדי־שבוע ,אני מבקש מראש סליחה מן הקוראים שדבריהם לא יוכלו להיכלל בו .מובן
שהדגש יושם במדור זה על דיעות מקוריות ,דיעות שיניומקו בצורה מקורית ,ודברים
המשליכים אור חדש על בעייה.
ד בר אחד אני מבטיח :במדור זה תימשך המסורת של מדור המיכתבים .לא תהיה
שום צנזורה .אנשים שדיעותיהם נוגדות את דיעותינו באופן קיצוני ימצאו ביו אכסניה,
לא פחות )ואולי יותר( מאנשים שדיעותיהם קרובות לנו .העיקר הוא לפתח ויכוח פורה,
לעורר למחשבה ,ללבן בעיות מחוץ למעגלי שטיפת־המווז המקובלים במדינה.
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להתפטר !
הפעולות ההפגנתיות נגד הסדר־הביניים
וקיסינג׳ר .הננקטות על-ידי נשיאות הת 
אחדות הסטודנטים בישראל ,הן שערורייה
ציבורית ממדרגה ראשונה .התאחדות ה 
סטודנטים אינה מייצגת ואינה מוסמכת
לייצג את צי בור הסטודנטים במדינה ב 
שאלות פוליטיות.
סעיף י׳ לתקנון הסתדרות הסטודנטים
קובע מפורשות ,כ י  :״האגודה לא תנקוט
עמדה בשאלות פוליטיות.״ הבחירות להס 
תדרות הסטודנטים אישיות ,ואינן על בסים
מיפלגתי .יחד עם זאת ערים הסטודנטים
לעובדה שנציגיהם ,הנבחרים על-ידם כדי
לדאוג לאינטרסים האקדמאיים של ציבור
הסטודנטים בפני שילטונות האוניברסיטה
משרתים ,לאחר היבחרם ,את האינטרסים
של מיפלגות מסויימות .זאת גם הסיבה
לכך שאחוז כה זעום של סטודנטים מצביע
בבחירות אלו ,שכן הרוב לא רוצה לתת
ידו לפוליטיזציה מוסווית .אף נציג באגודת
הסטודנטים אינו נבחר כמועמד מטעם
מיפלגה מסויימת ,אלא על בסיס אישי
טהור.
זוהי חוצפה׳ לכן ,מצירו של נשיא הת 
אחדות הסטודנטים לבוא ולהכריז על
עצמו כעל מייצג כל צי בור הסטודנטים
בשאלת הסדר־הביניים ,כשם שהיתר .ז ו
שערורייה־רבתי כשקרא אותו אדם בשנה
שעברה לראש־הממשלה להקים ממשלת
ליכוד לאומי ,גם אז כביכול בשם כל ה 
סטודנטים.
על נשיא התאחדות הסטודנטים ,שמעל
בתפקידו ,להתפטר לאלתר — ולהכריז ש 
הפעולות שננקטו על־ידו לא נעשו בשם

9

ח״פ שיי נ מן
כן
ב

אגודה :ואילו שמו של איש־הישנה
ספורט הוא מוסד .קרוב ,ולא קריב.
אגב ,מזכיר עיריית תל-אביב הוא צבי
אבי־גיא ולא גיא .קיים יגאל גריפל,
חבר עיריית תל־אביב וי שנו יואל ריפל
פיזמונאי ואיש־רדיו ,אבל אין יואל ריפל
בעיריית תל־אביב.
)ב( אגב׳ מדוע מצדיעים המ״ם־צד״יקים
בבית הלבן ביד שמאל?
וחוץ מזה ,מרקיז ,הכל בסדר.
צבי כר־שירה ,גיבעתיים
^
• ובכן :
)א( הקורא בר־שירר .צודק לגבי יחידי־
הסגולה .התואר הוענק לר ב אברמוביץ ב
טעות ,ועימו הסליחה .הוא מוענק בזה,
רטרואקטיבית ,לרב שיינמן.
)ב( החיילים האמריקאיים בבית־הלבו
)אגב ,לא מ״ם־צד״יקים כי־אס חיילי חיל־
הנחתים( ,לא הפכו שמאליים .למען ההת 
אמה לעמוד ,נהפכה התמונה.

האם יסגוד פרגוד־הבדולח ?
הפגנות-הרחוב האלימות ,אווירת־הטרור
שניסו חוגי הימין הקיצוני ואנ שי גוש-
)המשך בעמוד (8
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