בזי ב ח בי ם
)המשך מעמוד (3
באלג׳יריה טרונספרו לא תושבי המקום מדורי־
דורות ,כתוכניתם של גנרי ושות׳ בארץ־ישראל,
אלא דווקא המתיישבים החדשים יחסית — גן
ליטני)סמן ׳םו׳( לא הכין שיעורי־בית.
מיספר המוסלמים באלג׳יריה ,בעת נסיגת ה
צרפתים ממנה וקבלת עצמאותה ,לא היה שלושה
מיליון ו־ 156אלף ,כפי שליטני כתב ,אלא היה
הרבה יותר קרוב לתישעה מיליון ואני מניח
שאילו היחס המיספרי בין ערביי ארץ־ישראל
ליהודיה היה כמו בין המתיישבים הצרפתיים
לאוכלוסיה המוסלמית באלג׳יריה ,בערך אחד
לעשרה ,היו פני הדברים אצלנו שונים לגמרי.
יואל פרץ ,תל־אביב
•

?׳< ־/י,
עניין מישרדי־הגבייה

עומד עתה ברומו

של עולם-
כמה מן האחים אלפרון נעצרו באשמת סחיטה
ועברות אחרות ,שבוצעו במיסגרת פעולות־הגב־
ייה שלהם .שני בעלי מישרד אחר נעצרו השבוע
באשמה אחרת .כל סט ק הקדיש לנושא זה כתבת־
תחקיר מעניינת ומזעזעת.
אולי היה כדאי להזכיר ,בהקשר זה ,שהיה זה
השלם הזה שהעלה בפעם הראשונה את הנושא
הזה על סדר־היום.
זה היה לפני חמישה חודשים .תחת הכותרת
״הגבייה השחורה״ הקדיש השלם הזה )(31.8-88
שלושה עמודים לנושא זה ,שעליו דיברו עד אז
רק בלחש.
כאשר עלה הנושא בישיבת־המערכת שלנו,
אכן היה ברוד לנו כי אנחנו מתגרים באילי העולם

תס• ע-ן-ד1ר:
כאסור י-יזסיגתהסזקייז
מסקדבתד>חנםסאי סחגה ועמדה דהסר7
1דץ־"
-7הסיר״■בוולקהאך וגובז־ח3
8
■הבהחס וועדסת נגדיר*3 .

״העולם הזד.״ )(31.8.88
החשיפה הראשוזה
התחתון .זה לא הרתיע אותנו ,כמובן .הטלנו את
החקירה על יוסי עין־דוד ,וכעבור כמה שבועות
התגבשה דכתבה כפי שפורסמה.
עד לאותו הרגע התייחסו רכל בסלחנות ,ואולי
אף באדישות ,לתופעה זו .התייחסו אליה כאל
רעה בלתי־נמנעת .רק כאשר חשף העול□ הזה את
הסכנה החמורה ,הכרוכה בהתפשטות הנגע הזה,
החלו לפתע המישטרה ושאר המוסדות לפעול.
בעיקבות הפעולה הזאת התעוררו גם כלי־התיק־
שורת.
גם בנושא זה מילא העולם הזה את תפקידו
המסורתי :להעלות נושא על סדר״היום הציבורי,
ולהכריח את הרשויות לפעול .גם יחסם של כלי-
התיקשורת האחרים היה בהתאם למסורת .איש
מהם לא הזכיר ,כמובן ,שהעולם הזה הוא שפתח
במערכה זו ,ושהוא קיבל על עצמו את הסיכון
שהיה כרוך בכך.

עולם
אשליות

״לום־אנג׳לם טייימם״ ,אחד משלושת
העיתונים החשובים ביותר בארצות־הברית)לצד

זה לא היה מאמר חדש ,אלא תמצית של שגי
מאמרים שהופיעו במדור הנדון בשבועון זה —
״עם משוגע״ )העולם הזה  <21.12.88ו״תרגיל
שייקה״)השלם הזה .(28.12.88
לא היה צורך להזכיר זאת ,אלמלא מצא הארץ
לנסץ לפרסם על כך ידיעה .ולא סתם ידיעה.
וכך נאמר ,בחתימת בני לנדאו ,כתב הארץ
בלוס־אנג׳לס :״אורי אבנרי ,עורך העולם הזה.
מעצב עולם־אשליות משלו במאמר־התקפה מריר
על תוכנית־השלום של ראש־הממשלה ,יצחק
שמיר ,שהתפרסם שילשום בעמוד האופ׳־אד של
הלוס־אנללס ט״סס...״
)אונדאד הוא קיצור של אופיניון־אדיסוריאל,
כלומד מאמרים של פרשנים המביעים ריעות
ומאמרים ראשיים מטעם העיתון(.
יתכן שבני לנדאו יושב יותר מדי זמן בלום־
אנג׳לס ,ושהגיע זמנו לחזור לזמן־מה למולדת
)אם זו עריץ המולדת שלו( .אולי יתברר לו אז
שדווקא הוא חי בעולם של אשליות.
הריעות שהובאו באותו מאמר בעיתון האמרי
קאי הן כיום נחלת חלק גדול של הציבור הישר
אלי .במאמר נאמר כי רעיון האוטונומיה הפך
בדיחה ,אחרי חודשי האינתיפאדה ,וכי האופציה
הירדנית ירדה מן הפרק .נאמר שאין מנוס ממשא־
ומתן עם אש״ף ,שבעיקבותיו תקום מדינה פלס
טינית .נאמר כי כמשא־ומתן זה יידונו בעיות כמו
הגבולות ,מעמר ירושלים ,סידורי־ביטחון ,בעיית־
הפליטים והיחסים בין מדינות ישראל ופלסטין.
נאמר כי במשא־ומתן זה גם ייבחנו כוונותיו של
יאסר ערפאת ,ואם אינו כן ,כפי שחוששים רבים,
הדבר יתגלה במהרה.
כאשר העולם הזה העלה רעיונות אלה לפני
 30שגה ויותר ,זה נראה כטירוף .כאשר העלינו
אותם לפני  20שנה ,סברו רבים שזהו עולם של
אשליות .כיוס אמנם נטוש על כך ויכוה חריף
בארץ ,אך הכל יודעים כבר שאשלייה היא לחשוב
שאלה הן אשליות .התברר כי דווקא האוטונומיה
והאופציה הירדנית הן אשליות.

*

האשליה
של האשליה

אם יכבד אותנו לנדאו ויחזור מגלותו לא
רץ ,יתברר לו שיש עכשיו רוב לדיעה שצריכים
להידבר עם אש״ף ,והרוב הזה יודע שבסופו של
דבר תקום מדינה פלסטינית .כמעט כל אנשי-
המפתח במדינה מודים בכר בשיחות פרטיות.
כמעט בל אנשי־היצירה בתחומי-התרבות דוגלים
בכך .מחקר יוקרתי של המרכז למוזקריס אסט־
ראטנ״ם הגיש בעניין זה מסקנות נחרצות.
כל זה כתוב ,אגב ,בהארץ .אילו היה בני לנדאו
קורא את עיתונו ,היו מתפזרות הרבה אשליות
שנותרו בליכו בלוס־אנג׳לס הרחוקה.
אגב ,לא הבנתי את המילה ״מריר״ בידיעה
שלו .מה זה ״מאמר־התקפה מריר'? מעולם לא
האשימו אותי שאני אדם מריר .להיפר ,עלי ועל
העולם הזה נאמר בררך־כלל שאנחנו אופטימיים
מדי.
אז מניין המילה? פשוט מאוד ,זה תירגום מ
אנגלית ,שבה יש למילה בהקשר זה משמעות של
_ ,
״קיצוני״.

!0

עוד על רא שי-תיבות )״מיכתביס״,
העולם הז ה  18.2.88והלאה(.
אנחנו ,בני תימן ,הקדמנו את צה״ל ואצל
אבותינו היו ראשי־תיבות לחם־חוק.
חוזים עיסקיים הם היו סוגרים בבינ״ו)בשם ה׳
נעשה ונצליח( :איגרות־ברכה — בתשרו״ט)תו
סיף שנים רבות ומועדים טובים( ועל קרובים ש
הגיעו לפת־לחם ,היו מודיעים בלשון נקייה —
עספ״א)עד סוף פרוטה אחרונה( ,וכמינהגם ,הריני
חותם ,בשי״ש טו״ב)בשים שלום ,טובה וברכה(.
אברהם כלב ,ירושלים

•

תמימות־דעים
וזשיעטון פוסט וניריורק טייסס( פירסם בעמוד
מאמרי־המערכת מאמר בחתימתי ,תחת הכותרת
״האשליה של תוכנית־השלוס של שמיר״.

בשי״ש טו״ב

על מינוי אפשרי של נתן שצ׳רנסקי
לשגריר ישראל באו״ם)״נתן החכם״,
״יומן אישי״ ,העולם הז ה .(8.2.89
לקחתי פסק״זמן מהארץ ואני מתגוררת באי
יווני נידח ,עוסקת בכתיבת ספר על חוויותי במי-
גזר הערבי ,אחרי שנות״עבודה רבות במרכזים
קהילתיים ערביים.

איזה טאוז שר גת־ג )(2
על מיקומה של עיר־הולדתם של שני
אמריקאים )״לילות ישראל" ,העולם
הזה  15.2.89והלאה(.
אולי השניים האלה ,בעלה של אילנה גור
ושירלי מקליין ,בכלל לא נולדו בג׳ורג׳טאון
אמריקאית ,אולי הם בכלל לא נולדו באחת מ־21

,אנחנו ,בני־תימן ,חקדמנ 1את צה״ל
ולאבותינו היו ראשי־תיםת לחם־חוקר
ביקשתי מחברה שתשלח לי את העולם הזה
מהארץ וכשהגיע אליי העיתון מהארץ ,עם
התצלום של נתן שצ׳רנסקי והכתבה עליו ביומן
איש׳ ,נדהמתי לקרוא איזו תמימות־דעים יש בין
הרגשתי לבין המילים שכתב אורי אבנרי.
לנצ׳ה לוז ,קיתירה .יוון

ארבע מי יודע
על זהותן של ארבע הנשים המשמ 
שות כיום כראשי-ממשלה )״תמרו 
רים״ ,העולם הזה . .(8.3.89
זה מתאים מאוד לספר ,בשבוע שבו חל יום־
האשה הבינלאומי ,על הצלחותיה של אשה אחת,
גרו הרלם ברונטלנד ,ראש ממשלת נורבגיה .ויה
יה מתאים עוד יותר לפרט גם מי הן שלוש הנשים
האחרות המשמשות כיום כראשי־ממשלה.
בבקשה :לפי הוותק בתפקיד — מרגרט תאצ׳ר
בבריטניה; קוראסון אקינו בפיליפינים ובנאזיר
תמר עין־גל ,חיפה
בהוטו בפאקיסתאן.

הוא לא רווק
על זיהוי של זוג אוהבים )״אושר על
המירקע״ ,״רחל המרחלת״ ,העולם
הזה .(1.3.89
כמעט דרינג־דרנגתי למרחלת ,אבל אני מס
תפקת במיכתב .כיצד היא חושבת שאפשר לג
לות ,״על־פי האושר שבפניו״ ,שעה שהוא מופיע
בטלוויזיה ,את איש־הטלוויזיה הנשוי ,שפגש,
במיסגרת לימודית ,בחורה צעירה ממנו בכמה
שנים טובות?
הלא כל אלה המופיעים בטלוויזיה נראים כל
כך מאושרים ,כנראה משום שהם עושים שם ככל
העולה על רוחם ,שזה יכול להיות כל אחד מהם
)כמובן ,להוציא את אנשי הטלוויזיה הרווקים(.
שלומית בן־חמו ,רחובות

נם חא וגם ח׳א
על התעתיק הנכון של שם מקום
)״נואיבה סיטי" ,העולם הזה .(8.3.89
תפשתי אתכם! אתם ,שכל כך מקפידים על
התעתיק הנכון של מילים ערביות ,עד שאתם
אפילו מבחינים בין שתי החי״תים הסצויות
בערבית )חא וח׳א( ,נפלתם קורבן לשגיאה
שהשתרשה בקירבנו זה  22שנה — איות לא נכון
של השם המקורי ,הערבי ,של נביעות שבסיני.
כל מי שעיניו בראשו יבחין ,בוודאי ,לפי ה
כתוב על תמרור־הדרכים שהופיע בגליון האחרון
של העולם הזה ,כי שם המקום בערבית הוא נויבע
אורן גולן ,עכו
ולא נואיבה.
• ואבן ,עובדה זו בר תק צרתה ב כ ת ב ה הרא־
שעה שפורס מ ה על !ואיבה.

הערים הנושאות שם זה ברחבי ארצות־הברית,
אולי הם נולדו דווקא באחת מהג׳ורג׳טאונים
הרבות הפזורות על מפת־העולם ,זכר לימים שה
שמש לא היתה שוקעת על האימפריה הבריטית,
שבראשה עמדו ב־ 200השנים שקדמו לפירוקה
כמה וכמה ג׳ורג׳ים.
אולי הם נולדו בג׳ורג׳טאון ,בירת גויאנה,
שכנתה המיזרחית של ונצואלה או אולי בג׳ורג׳־
טאון ,הנמל הגדול במאלזיה ,שהיום קוראים לו
פנאנג ,או ,אולי ,בג׳ורג׳טאון האפריקאית)בגאמ־
ביה( או בג׳ורג׳טאון הקנדית או...

מיכל שולמן,

תל־אביב

הנחרז של המדינה
עוד על הגדרות הלקוחות מן הטבלה
המחזורית )״מיכתבים לרותי" ,העו 
לם הז ה  1.2.89והלאה(.
אינני יכולה להחליט מי הוא הזרחן של המדי
נה — אולי זה אחד האישים שפניהם זורחות
מנחת ברגע שהם מופיעים על המירקע הקטן.
אבל אין לי כל בעייה להודיע לעם ישראל מיהו
יסוד כימי חשוב לא פחות — הנתרן של המדינה.
הנתרן של המדינה הוא הפקח של עיריית תל־
אביב ,הרושם לי ,בממוצע ,שלושה דוחות לשבוע.
אני משוכנעת שיש לו ,לפקח הזה ,רק עיסוק
אחד בחיים והוא לנתר אחריי ממקום למקום .אם
אני שמה כרטיס־חנייה שתוקפו פג בשעה  2ז ואני
מאחרת לצאת מבית״הקפה ומגיעה למכונית ב־
 12:05הרי הוא ,הוד מעלתו הפקח ,כבר ניתר
למקום ורשם לי דוח של  22שקלים :ואם ,בגלל
הגשם ,לא שמתי לב והצמדתי את כרטיס־החנייה
לשימשה הרחוקה מן המדרכה ,אפשר לסמוך עליו
שהוא ינתר למכונית וירשום לי עוד דוח של 22
שקלים וכך הוא מנתר ממכונית למכונית ופולט
נחמד ,וינר ,תל־אביב
את הדוחות שלו•

מיכתבים למערכת
העולם הזה שומר לעצמו א ת הזכות לערוך
מיכתבי קוראים מסיבות לשוניות ,מישפ־
טיות או טכניות.

כתובת המערכת
קוראים המבקשים לכתוב למערכת
העולם הזה מתבקשים לדייק בכתובת
המערכת :רחוב גורדון  ,3תל־־אביב,
מיקוד —.63458
בשעת הצורך ניתן גם לפנות בט־
לפון — ,(03) 232262בפקסימיליה —
245242־3־ .972מנוי  ,2009ובטלקס
—  11. 341667אץאח.
העולם הז ה 2689
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