
נח הלילי, מהצילצול ההורים ייתרדו שלא
 ידיעה לנו ״יש במילים שיחה כל לפתוח פזנו

מ..." טובה
 בדיברי־ והנו־״ זמן. הרבה לפני היה זה

 אחד היה שהוא הבט סיפר שלו, הפתיחה
 ממני שמעה לא שלי ״האמא האלה. החיילים

 היא משהו. לי שקרה חששה והיא ימים, במשך
מה לה טילפנו פתאום בחזית. שאני ידעה
 ממש זה אותי. שפגשו לה והודיעו הזה שלם
הכם. סיפר חייה," את הציל

 של עותקים בידיהם החזיקו בקהל רבים
 ניהלנו וכך הזה. השלם של השבוע גליון
 ח) מנשה השער(על האם עמוד. כל על שיחה

 במדור שהבעתי הריעות האם מוצדק? היה
הכ מבוססות מידע איזה על מבוססות? הנדון
 אחרת? דיעה המדור טיב מה השונות? תבות

 העולם על השונים בפירסומים האמת מה
עיתו בכמה השבוע באותו שהתפרסמו הזה,
נים?

0* ,7* י
חווייה. היתה זאת בשבילי

 מיגדל, המושבה בן איש־הרדיו, הכס, חיים
 כפר־תבור תושבי עם לפגישה אותי הזמץ

הזה. השלם על לשוחח בדי והסביבה,
מס יושבים התחתון הגליל בני את מצאתי

 בוורדים, המוקפת המקסימה, לבריכה ביב
הצ של ״סביון לא־במיקרה המכונה במקום

רופ כפר־תבורז, חקלאים(כמחצית — פון״
אנ בעפולה, העמק של בית־החולים של אים
ועוד. ועוד קיבוצי־הסביבה, שי

כא בסיפור. מרגשת: די בנימה התחיל זה
 חברי יצאו יום־הכיפורים, מילחמת פרצה שר

לח מגוייסים היו שלא הזה השלם מערכת
ולדווח. לראות כדי זיתות

צלם-המ־ עם יצאתי, צליחת־התעלה ערב

בבפו״תבור הקוראים עם הפגישה
רז? מנשה עם ומה

 הגענו הדרום. לחזית אגור, יעקב ערכת(דאז)
מהמ איש שם מצאנו ולא בטסה, למיפקדה

 אריאל אחרי לרדוף החלטנו הבכירים. פקדים
לתעלה■ בדרך שרון

 פקק־ בתוך הפרסית, במכוניתי נתקעתי,
מט הקילומטרים כל לאורך שהשתרע הענק,

 מטד תערובת התעלה. שלפני הצומת ועד סה
 משאיות תותחים, נושאי־גייסות, של רפת

ניי גשרים אמבולנסים, ותחמושת, אספקה
עוד. ומה דים

 מהמכונית, יצאנו שנתקענו פעם בכל
 להם והצענו בסביבה החיילים את אספנו
 את לנו למסור או למישפחות פתקים לכתוב

קרוביהם. של מיספרי-הטלפון
 מופגז בשטח עצמנו את מצאנו הצומת ליד
 סוף היה זה משם. התקדם לא איש קשה.

 במירפאת־ עבדנו הדרך. באותה חזרנו המסע.
אספ סגה, אפריים הדוקטור שירת שבה שדה

 הביתה. וחזרנו ומיספרים, פתקים שם גם נו
 של קרעים פתקים, מאוד הרבה היו בידינו

ומיספרי־טלפון. כתובות חפיסות-סיגריות,
 טלפו־ שתי — ישבנו שלם לילה במשך
כדי למישפחות. וחייגנו — ואני ניסטיות

 הפרסית דעתי מה לשמוע רצה גם המנחה
פגישו לאור ערפאת, יאסר של אישיותו על
כצ מהקהל, נשמעו עניתי כאשר איתו. תיי
 אבל אי־הסכמה. של קריאות־ביגיים כמה פוי,
תרבותי. באורח היה הכל

 רבים כה שתושבים כך על קצת תמהתי
לצ תחת בליל־שבת, לפגישה לבוא מוכנים

 נפתרה החידה בתוכניוודהסלוויזיה. פות
התוכ גפר אחרי התחילה הפגישה חיש״מהר:

 ואז למסיבה, סיבה מיכאלי, ריבקה של נית
 מכשירי־ את והסביבה כפר־תבור בני הפעילו

הזה. להשלס והתפנו הווידיאו
כש שנפלתי, (למרות נעים ערב היה זה

 מוסד הוא הזה .העולם הבימה). על עליתי
מהנוכ רבים כי ונראה הכט, אמר ישראלי,"

אנ בין הר*תבור, של בנוף לכך. הסכימו חים
שאנחנו הרגשתי באמת אלה, שורשיים שים
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סיסזבים
השלישית הפצצה

ביש החברה של בעיות־היסוד על
 הזה העולם (״איגרת־העורד", ראל

197.89.(
 מתחת להן מתקתקות פצצות־זמן שלוש

 ה־ ,הפלסטינית הבעייה בישראל: לחברה
 חרדים־ בין והעימות העדתית בעייה

לחילוניים.
ב בהרחבה אבנרי אורי מטפל יקר בקורא

השלי הבעייה על מה אך הראשונות. שתיים
 במדינה הפלסטינים יזכו אם גם הלא שית?

המיזרחיים בין הפער ייסגר אם וגם משלהם,

 אמיר אהרון הכנענים, מראשוני שניים רם
 הרגישו שכנראה השניים, אך עברון. ובועז
 ביקור־ בוקר באותו כבר ערכו בנוח, שלא

תמוז." של בביתו תנחומים
 הרגשתי אם זה: ניסוח להבין מתקשה אני

 איך להלווייה, באתי שלא על בנוח, שלא
 ה־ לפני בוקר, באותו עוד לבוא יכולתי

 שלא להרגיש שיכולתי לפני עוד הלווייה,
 של לביתו להלווייה, באתי שלא על בנוח

תמוז?
חשי על האמון הזה, השלם עורך ילמדני

 על תהה ואם לו. מסתדר זה איך הגיונית, בה
אליי להרים היה יכול בהלווייה, אי־הופעתי

)1952(תמוז ובנימין עברון בועז
הגיונית חשיבה ישנה, ידידות

 לכולנו מתחת תתקתק עדיין האשכנזים, ובין
 כפייה בשם כיום, המתחבאת פצצת־הזמן

דתית.
לסדר־ה־ לעבור יהיה אפשר עוד זמן כמה

 גזילת המכבידים, חוקי־האישות נוכח יום
 הציבור של נכבד מחלק השבועי יום־המנוחה

 חוקי־ השבת), ביום ציבורית תחבורה (היעדר
 וכו׳ לרבים־רבים המזון את המייקרים כשרות,

תל־אביב סמסון, דב וכי•

הפדייה אץ
 במתן נשיא־המדינה מדיניות על

 (״כבוד כלכליים לגופים פירסום
 העולם בע"מ״, ״עיתונות הנשיא״,

).19.7.89 הזה
מהצי לפניות להיענות נוהג נשיא־המדינה,

 ספרים, הנשיא לכבוד למסור המבקשות בור,
 לאור המוצאים באלה, וכיוצא דברי־אמנות

בישראל.
ה שבו תצלום איננו שפורסם התצלום

 ההיפך שקיבל. הלוח את לראווה מציג נשיא
 הלוח מסירת את מציג התצלום הנכון. הוא

לנשיא־המדינה.
 חד- היא הנשיא על־ידי הננקטת המדיניות

 פירסום במתן עוסק הנשיא אין משמעית:
 עוסק הוא ואין אחר או זה כלכלי לגוף

שהוא. סוג מכל בענייני־כספים
פודדס, גיורא

ירושלים נשיא־המדינה, חבר

ופסיכולוגיה שבדות
 (״אנשים״, לעניין שלא כיתוב על

 ).26.7.89 הזה העולם
 של מהלווייתו התמונות תחת בכיתוב

בהיעד־ ״בלטו היתר: בין נאמר, תמוז בנימין

שהת ובטוח סמוך ואני מדוע, ולשאול טלפון
דעתו. את מניחה היתה שבפי שובה

 נבע בבית־המנוח שלי ביקור־התנחומים
וידי רבות שנים מזיכרון אלא מאי־נחת, לא

 מחבר־הכי־ של מעניינו לא בכלל, ישנה. דות
 הפסיכולוגיים. מניעיי הם מה לנחש הוא תוב

בלבד. בעובדות שיצמצם מוטב
מעו התיימרתי ולא הייתי, לא לכך, נוסף

 השלם עורך הכנענים. מראשוני להיות, לם
 לניבזש לוועד שהצטרפתי היטב יודע הזה

 בשנת מעטים, לחודשים רק העברי העער
 להתקיים. חדל שהוועד לפני קצר זמן ,1952

 בביוגראפיה שמפורט כפי הכנענים, ראשוני
כבר לרטוש הצטרפו פורת, יהושע של

רמת־גן עברון, בועז •40־ה שנות בתחילת
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