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למשוחררים, אסירים עם המקיפים מוקלטים
הדו״ח. עיקר מבוסס שעליהם י

 הקשר את לקיים היה בחקירה תפקידי
 הגדה על חומר־דקע לספק החוקרים, עם

החקי אחר מעקב ולערוך ועזה, המערבית
 הדו״ח ללונדון. חזרו שהכתבים אחרי רות

אח עיתונאים שני על־ידי נכתב שפורסם
לונדון. מערכת של רים

ה פירטי על לערער רוצה אינני אם־כי
 — כתבכם על־ידי לי שיוחסו פרשנות

 לפני שהתנהל ראייון-רקע על המבוססת
ש הרושם את לתקן ברצוני — חודשיים
 גישה לי יש כאילו מהתרגום, קיבלתי

ה של כיבושן בעיות אל וקשוחה צינית
 ההיפך ישראל. על-ידי ועזה המערבית גדה
 שאני ממה עמוקות מזועזע אני הנכון. הוא

 גזל אילו מרוצה והייתי ׳ושומע, רואה
מזמני. פחות זה סיפור

ב ספציפיות! דוגמות למיספר אתייחס
 המתפתח כמשהו אשתקד לבנון את תארי

למ ניסיתי לא לאירוע-שאינו־ראוי־לדיווח,
 אלא שם, המתחוללות הזוועות בגודל עט

ב לוויאט־נאם שבדומה כך, על להצביע
הת־ את לקיים קשה היה השישים, שנות *
דו״חות שהניבה במילחמד, הציבור עניייגות 4

יום. אחר יום חוזרים־ונשנים,
 ככל הסיקו, שדו״הותיכם כפי טענתי, לא

 אלא מעוניין הייתי שלא מדברי, הנראה,
 מה המערבית. בגדה אי־שקט .על בכתיבה

 על לכתוב נחמד זה שהיה היה, שאמרתי
 ד תרבות וענייני חיוביות התפתחויות

 שלאור היא הקשה המציאות אולם חברה,
־,מעוני בריטניה, בעיתוני המוגבל השטח

 של המרכזי בסיפור בעיקר, העורכים, נים
 מה־ רבים וכי הישראלי־ערבי, הסיכסוך
 בגדה ההתנגשויות על שחיברתי דו״חות

 אלא נכתבו לא הסיכסוכים ועל המערבית
מלונדון. שהגיעוני לבקשות בתגובה

ירושלים -מדסדן, אריק

לדושמצות תשובה
 של מיכתבו את לקרוא מאד הופתעתי

).2078( הזה העולם בגליון תדמור ישעיהו
ש אחד דבר למצוא קשה תדמור, ידידי

כנר כתבת, אשר בכל האמת את תואם
 האמת ולהשמיץ. להרגיז על־מנת רק אה

 ואני ברירה, שום לי השארת שלא היא,
לענות. חייב

 העדפתי כי כותב אתה עניין. של לגופו
 הלאומניות דיעותי את יבצע אחר שמישהו

ומופיע. מבלה אני בעוד הקרב, בשדה

פיק

 עדיין הייתי ששת־הימים במילחמת ובכן,
 מתגייסים לא וכידוע שבע-עשרה, בן רק

 יום- במילחמת כזה. בגיל בישראל לצבא
ו המילחמה, בכל השתתפתי הכיפורים

 לי הוענק זו במילחמה להשתתפותי כאות
 תלוי (הוא הכיפורים״ יום מילחמת ״אות
הקיר). על אצלי

 בשיכון שלי המפוארת לדירה בקשר
בכלל והיא מפוארת, אינה הדירה בבלי,

לסי בקשר מושכרת. דירה זו שלי. לא
 עם לי שיש כותב שאתה המיוחד דור

 במקום נותן שאני להופעות בקשר צה״ל
 כל כמו כן. גם קישקוש זה בצבא, שירות

 איש־מילואים אני ישראל, מדינת אמני
 הן הופעותי וכל דבר, לכל צה״ל של

 שאותו רגיל, שירות־ימילואים במיסגרת
 צה״ל. של אנשי-המילואים כל עושים
ב הופעתי זה, מילואים לשירות בנוסף
 מאז תשלום כל ללא בצבא הופעות מאות
 כבר אתה ואם ארבע־עשרה. בז היותי
 שלי, הצבאית בקאריירה מתעניין כל-כך
המ עם יחד בקשה, שהגשתי שתדע כדאי
 לגשת בצה״ל, ובידור הווי ראש של לצתו

לקורם־קצינים.
דמוקר בדרך שהצבעתי, העובדה האם

 האחרונות, בבחירות הליכוד עבור טית,
דב מראשך להמציא אותך שהביאה היא
׳ש אלה כגון וחסרי־שחר מעליבים רים

במיכתגך? פרסמת
תל־אביב פיק, צביר,ה

בבית־חמעצר לשגועון עוצר
עצו שני לבקר הלכתי שעבר בשבוע

 ה־ של בביודהמעצר שלי, קליינטים רים,
ב בירושלים. במיגרש-הרוסים מישטרה

 הקליינטים של חברים שני באו עת אותה
 העולם גיליון את להם לתת וביקשו שלי,
 הודיע בביודהמעצר שוטר החדש. הזה
לבית מכניסים אין הזה העולם שאת להם

ר,מעצר.
ירושלים דניאל, ליאורית עו״ד

חד״עץ צופה
 נסיך ״יגאל אבנרי אורי של בכתבתו

 התפרסמה ),2077 הזה (העולם דנמרק״
ומתולתל. צעיר פלמ״ח איש של תמונתו

גאנדי

 הפלמ״חגיק של בקלסתרו מדוקדק עיון
 (״גאג- רחבעם זהו כי לכם יוכיח האלמוני,

בצה״ל. לאלוף הפד שלימים זאבי, די״)
 תל־אביב מירוז, דויד

•  נמצא זאבי, משפחת עם בירור אחרי י
מירח. הקורא עם הצדק שאכן

 התפרסמה ,2077 הזה העולם בגיליון
 רמלה, בעיריית התרחשויות על ידיעה

 ראש־העירייה של התפטרותו בעיקבות
 התייחס השאר בין אבו־חצירא. אהרון

סי ראש לד, אדמונד למר מהידיעה חלק
 כאילו ונאמר רמלה, בעיריית הליכוד עת

 מתפקידו לוי אדמונד עורך־הדין הודח
 באותה שיוחסו שהדברים התברר זה.

 אחיזה להם אין לוי, אדמונד למר ידיעה
בטעות. ומקורם במציאות
הת את בזה מביעה הזה העולם מערכת

 ומצטערת לוי, אדמונד מר לפני נצלותה
לו. שנגרמה עוגמת־הנפש על

המערכת

 6!/5404ג/ טל• .22 הרצל דחי - חיפה
 82277 ,'טל. 126 הנשיא שד־

612567 טל. ,113 אלנני רח־ ־ אביב תל
 248306 טל. ),4 (דיינס פ.דיזנגוף

 288665 טל• אתרים, כ.
 224624 טל. ,8 שמאי דחי - ירושלים

 22947 טל. ,4 הרצל רח־ - נתניה
73308 טל. ,31 הרצל רח׳ - שבע באר

(11^ * ; בע׳מ, ותיירות נופש י1י

,28 גורדו! - תל־אביב
ביממה) שעות 24( 222042 טלי

 450359 טלי ,140 אבן־גבירול
 731773 טל־ ,56 ביאל׳ק - רלות־גו

 228258 ,23 גיורג׳ -המלך ירושלים
37 רוטשילד -•גל־גפן״, ראשל־צ

 941526 טלי חיים) נפסג׳
23805 טלי .9 -רוגוזין אשדוד

42 82 15 טל• ,43 ברודצק׳ רח־ אביב,

רמקולי
 מכל יותר קובעים
 את אחד, מרכיב
המערכת איכות
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