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ה פני כיום היו מה להרהר כדאי לפעמים

 ,אנשים הציונית המדיניות את ניהלו לו מרחב
 אותה, ואוהבים הערבית הנשמה את המבינים
 הבעיה את ידיעתם אשר אנשים של במקומם
בדבר. ראשיים ממאמרים שאובה הערבית
מו איש אמיתי, ידען היה סמילנסקי משה

 השתלבה הארץ את שאהבתו מילדותו שכר,
פוליטי היה לא הוא הערבים• את אהסתו עם

 דור לפני הבין הוא אולם סופר. אם כי קאי,
 גם מבינים. אינם הפוליטיקאים רוב אשר את

 או לטובה קשור, הלאומי שעתידנו :כיום
 הוא הערבי. של הלאומי עתידם עם לרעה,
 סכנות רק לא בחובו נושא שהדבר האמין

נהדרים. סיכויים גם אם כי חמורות,
בהב וגם בידיעתו גם מאד בודד היה הוא

 פרוץ לפני מעטים ימים שנים, שש לפני נתו•
 שניסתה חוברת לו שלחתי תש״ח, מלחמת

 בכמה ענה הוא לרעיונותיו. פוליטי בסיס לתת
 החוברת, תוכן את בירך ידו, בכתב שורות

 מאמין הוא אין :מיואשת הערה הוסיף אך
 ה את לתפוס מסוגלים הישוב שמנהיגי עוד

אמת.
.אנ חסר־נימום. מעשה אז שעשיתי חוששני

 אבי, להיות היה שיכול לו, כתבתי ,24ה־ בן
 של בתבונתו מאמין הוא שאין על נוזף מכתב

 הדור שאמנם הודיתי החדש. הישראלי דור ד
 מבין אינו בחוץ־לארץ, ברובו שגדל הקשיש,

 בניהל, אולם מפניהם. פוחד ולכן הערבים את
הע לשילוב הדרך את ימצאו בארץ, שגדלו

השמי. המרחב ולאיחוד מים
 כ־. טמילנסקי את ביקרתי שנים שלוש לפני

 ושי קטוע-רגל אדם מצאתי ברחובות• ביתו,
 באתי אנושי. חום ושופע לבבי אך תום־עין,

 על להגנה מסויימת ציבורית ליוזמה לצרפו
 בילןר עתה שזה לי סיפר הוא ישראל. ערביי

 מן הערבים בגירוש עינו במו חזה במג׳דל,
o ק מאשר פסימי יותר עוד היה הוא העיר• r 

 היחסים כי ימיו בסוף האמין סמילנסקי לכן.
ב לשואה מתקרבים .השמיים העמים שני בין

 עס ייודע איני יוונית. טרגדיה של עקביות
חדשה. תקווה בו הפיחה הזה העולם עמדת

 מנגנון־החושך על מצח להתקפת כשיצאנו
 לא לתשובה• שנזכה ידענו אבו-גוש, בענין

ה שהאחראים לרגע אף עצמנו את השלינו
 להאשמות ישרה תשובה לתת יעיזו אלמונים
 ה״ם עד במאמרינו. כלולות שהיו הכבדות

 שגילינו הנוראות שהעובדות איש הכחיש לא
נכונות. היו

ל אחחר. בצורה באה האמיתית התשובה
לר העומדת האדירה הפירסום מערכת גמרי•
 והדור. דבר ובעיקר מנגנון־החושך, שות

 שדומני ומחושב מאורגן השמצה במסע פתחו
 חודש מזה בארץ. כדוגמתו עוה היה לא כי

 י משהי אחד שלפחות מבלי יום כמעט אין
לפחות יכיל האלה העיתונאיות הפאר יצירות

 עיי- או הזה העולם נגד אחד השמצה מאמר
 עובדים מחזיקים העתונים ששני נראה כיו.

 בו, שיש דבר זה, מסע לקיים. כדי מיוחדים
גדולה. מחמאה

 אינם. הזה העולם קוראי שרוב חוששני
 יודעים אינם ולפיכך והדור, דבר את קוראים

 עתונים שגי התגלגלו מוסרית תהום לאיזו
רש בטאונים הכל ככלות אחרי שהם אלה,
 שיש מפואר, עבר בעלת מפלגה של מיים

 דוגמות: כמה הנה לזכותה. לאמר מה הרבה
 שלא כדי שמי את שיניתי שאני ■גילה הדור

 טור חצי מקדיש דבר ספרדי, שאני בי יחשדו
 שלי שהזקן היא היחידה שמסקנתה לרשימה

 גבריות. חוסר על לחפות ובא אסתיטי אלנו
 בפומבי לחלוק שהעז אומלל, ממשלתי פקיד
 בחרון־אף הולקה הזה, להעולם תשבחות כמה

 אשר את מיד יכחיש לא שאם איום תוך בדבר,
 הגון ,אדם פקיד וכשאוסג אז... הרי אמר,

הת באה מלינמזסויגות בכמה עונה וישר,
 שהפקיד דרישה תוך יותר, עוד חריפה קפה
אחרת... הבועטת, הרגל את וינשק ארצה יפול

 במשרד הקלעים מאחורי נערכה שעה אותה
 את לשכנע שבאה מפלגתית פעולה הפנים
 לתת כדי בכללו. הזה העולם את לאסור השר
 אחד של מכתב דבר העתיק זג לדרישה תוקף

 הממשלה את שהתקיף הזה העולם מקוראי
 זה שהיה פנים בהעמידו חריפים, בביטויים

הו לא זה וכשכל המערכת. של לעתה גילוי
מגו פרטים ראשית כידיעה דבר פירסם עיל,

 לעתונאים לשלם מוכנים שאנו כך על חכים
כאי — בעתוניהם עלינו שיכתבו מנת על
שהעו דבר כל. על והותר די כותבים לא לו
בו. נוגע הזה לם

 ] להכריח כנראה,' היא, המסע של מטרתו
 ,ולהיאבק השופכין אותו.בור אל לרדת אותנו

 למק־ו יקרים חברים אתכם, לאכזב לי צר בו.
 לבדכם[ השופכין בבור תישארו אתם צוע.
 עתון (אותו הזה העולם פירסם לא קיומו מאז

אי השמצה אף ומלוכלך), שפל, פורנוג־אפי,
 עב־ גם זו בשיטה נתחיל לא ואנו אחת, שית
לכם. הסרחון את משאירים אנחנו _שיו.

ה ניתנה השופכין לאצירי הציבורי תשובת
 שמעון חוקרו הארץ■ שערך במחקר שבוע

 מידת מה הציבוריות בספריות בדק סאמט,
התוצ השונים. לעתונים. הקהל של הביקוש ,

 בע הראשון במקוק עומד הזה העולם : אות
 נעמה לא זו שתוצאה יתכן השבועית• תונחת
 הביקוש אשר שבועון של מו״ל שהוא לדבר,

יותר. הרבה קטן מחקר, אותו לפי לו,
 על- ניתנה יותר, ומשעשעת שניה, מחמאה

 ד,״אדום״ הצד של הקרבי העלון מחברי ידי
סיס העלון בראש שמו השם צר,״ל. בתמרוני

ש האחרונים המאמרים מאחד שנלקחה מה
!״ השחורים את ״דופקים : לנו

מכ^־ס
רעב. לא רעב,

ל העמומההעמוסה תודהי ש יה־ תוף על המאמר-״רעב ב
 •ה- האמת את שפרש )830 הזה (העולם ריביירה״
 נם השתתפת' ־בו לאיטליה. הטיול על המחרידה

ולת לה־ארנז שטייל, הנועד כל חייב לדעתי אני.
 בדיוק לתאר הצלחתם אכן. יסודית. חקירה בוע
 כניז פרטים. נוספר מלבד כולה. הפרשה את ■יי נמ

 מאיטליה לשלוח יכלו לא כסה הבריחו שלא אלה
ועוד. הדואנים, להוריהם גלויה אפילו

 חד־אביב ארטג, שולמית
 ווה את לעבור הוראה ״ניתנה : נורם הדו״ה ...

 ׳ בדי בלילה. ברכבת למרסיי. בדרך הנהדר״ ביירד דיר
ש״י לפירוש הלינה.״ הוצאות את לחסוך  ל* מם ר

פשו היא זו לנסיעת־לילה הסיבה שחר. אין ,זר פל
תר: טה  את לעזיב צריכה היתה ירושלים א/ל, ביו

 הרכבת. בוא אחרי שעות כשלוש בבוקר. מרסיי
לא אמנם בלהות. נסיעת כלל היתה לא ה;ריעה

 ש־.כל אומרים אחרים שחור. היה שהכל המספרים
מור. בסדר היה . ים או — ביניהם שיחליטו ; . .

זזיפה גאון, ירוחם
0 Temporaמורי. או

עברי שורש
ד6בע ה של 6 ו  ■ כתבחט 831 הוזן, העולם ולי

כי' האמונה את מלבם ולתמיד אחת להשריש  ו
 שהה׳ ממה הנמור ההיפד את שאמרתם לי נדמה

י ל׳ שהוראתה לשרש, לומר רציתם כוונתם  לי
ג שי ז. שרש להכות שהוראתה להשריש. ולא שי

לצי■! ראשון ד,לוי, מרים
בדק איתנים שרשים הלו׳ הקוראה להערת

העברי. דוק
? מפלגה איזו — זאת ככד

'•י־ גביר שלכם האחרונים שבנליונות לב שמתי
 האם עושה. שהממשלה דבר כל על הביקורת מה
 קיצזיית בה בצורה הורע באמת שהמצב מפני זה
 אובייק־ להיות יותר כדאי שלא החלטתם שמא או

? טיגייב
 חיפה הם, ראובן

 פניכם מעל להוריד בכדי ונבורה כוח תאזרו מתי
 נטייה־ על ותודו אי-מפלנתיות של מסכת ושה א את
1 הקיצוני לשמאל. כם

 .ן ראשון־לצ ותיק, קורא
 ליחין 'השתייכות על נס שנודה זמן באותו
הקיצוני. ולמרכז הקיצוני

שחהר-לכן
השחו את ,ודופקים בפידרה השני המאמר פרסום

 חששי־ את במקצת הרניע )833 חזה (העולם רים״
 עדות בני את להסית רק עלולה הסידרה כל כי הי

 הובילו לא אם האשכנזים. אחיהם לשנאת המזרח
 אלא. בלתי-נעימים, סקרים של לפירסום עצמכם את
 תוצאה לצמוח עלולה ולהתריע. להסביר תמשיכו נם

 קצת נבין ״הלבנים״, שאנו — העניין מכל חיובית
. ״השחורים'׳. אחינו של לרוחם

 תל־אביב לוין, חיים
 ״שחו״ ל בז פנימה.. בליבו האשכנזים. רוב לצערנו.

 ממש. בשנאה זה בוז נובל תמיד לא כי אם ״ריס״,
 שכמעט שבשם ואומד לכת מרחיק אפילו הייתי
 הבוז קיים כו האנטישמיות, הידק קיים נוי בכל

אשכנזים. הרבה בלב בארץ ■לספרדים
 עומדת הזה הבזז מידת כי אציין אם אטעה לא
 וברי־י הקידמה האינטליננציה. למידת הפור ביחס

ות נסיון עשיתי אחת לא הנושא. של אות־הנפש
 למדוד אפשר השערתי. את התוצאות הצדיקו מיד
 האו- :העליה ארצות לפי נם ההתננעות מידת את

 הוא הנוע. סן לגמרי כמעט חופשיים נלו־פאבסים
העו ההתישבות ובקרב מרוסיה עולים לגבי הדין
זי. מהרגשה לומדי נקיים האשכנזים הצברים בדת.

כל עליונות ובהרגשת בשנאה ביותר הנגועים
 השנאה זה ובמקרה הפולנים. הם הספרדים פי

 וה־ המתקדמים שאפילו מושרשות כה והעליונות
 יתבז מהן. להשתחרר להם קשה שבהם אינטליננטים

לרדי נתונים תיו עצמם tfc כי היא. לכדי 'והסיבה
ונזע. דת של רקע על ולהשפלות פות'

 תל־אביב כהן, מנשה
עוב כי טועז )831 הזה והעולם לוין ינאל הקורא

 ברמתם נמוכים המזרח עדות שבני היא חיים דת
״הל את לקרב צריכה וו עובדה דווקא התרבותית.

להופד... ולא אליהם, בנים״
 תל־אביב גרום, יהושע

ו י א . .  על נמנה למשל אני כזו. בעייה לגמרי .
 אותי שמפלים התשתי לא פעם ואף ״היטחורים״

. . . לרעה
תל־אביב גלעדי, משה

 התה סגישי 5כ לא להגזים. 'לא — דחילקום
מו במחזה הרי שהורים. הם במנננון  לפניו הולד ש
? ההפלייה איפה שבלבנים. לבו הוא (המגיש

 לציון ראשון מזרחי, יצחק
 בקומדיה המחז־ את ציין כבר הזה העולם
!מוצלחת.

 טרמפ שלכם הג׳יפ על להעלות נסיתם האם
 הזגוגיות את לכם מנפצים היו כי ! לא ? ,.שחור״
 היו התודה את מבקשים והייתם יורדים וכשהיו

? חפצים הנכם זאת נם : עונים
 חיפה פ., צפורה

נו לא השמשות : צפורה הקוראה ל.ידי*ת
תנדה. אמרו אף נוסעים וכמה פצו

לכתי אחרים נושאים לכם שתמצאו היא עצתי
 אחד. דור לעוד תשאירו ההפלייה. בעיית ואת בה
דורות. שני ביותר, הגרוע במקרה או

 תל־אביב פ., יפתח
? גרוע יותר עוד ובמקרה

 סוציולוגים של דעתם חוות לפרסם הראוי מן . . .
..לב הסתם. מן הללו. כי — ישראלים דוקא וולאו
 לקהל פתוח שיהיה ציבורי משפט לקיים אי נים״)
הרחב.

טלי, נסים ק  סדום טו
 עדות בן עם בחברה להימצא אדם מוכן עוד כל

תיו ולהודות המזרח כויו ש אין לשלו. שוות שז  לדרו
צרי הלא משפחה. כבן בביתו נס- שיקבלנו ממנו

הר אדם בד לשם לבחור הזכות לאדם להשאר כה
י . יותר. לו ודומה לו צוי

תל־אביב ש., נעמי
 מצאתי התשובה ? השחורים את דופקים היכן
.830 חזה (העולם השאלון הופיע שבו בליון באותו ( 

כו׳ השערים ציירי המערכת, חברי כל בין  מצאתי ו
.,שחו הם כי בהם לחשוד בדוחק שאפשר שנים רק

. . גדול בספק מוטל זה וגם רים״ .
 ירושלים י־ובינגר, מאיר

&דז:עה. ישנם ימעותיבמספר. סליחת,

יהו 672 עלו האחרון כחודש
 יהודים 756. והיגרו לארץ דים

 כצורה ״הירידה״, מחלת ממנה.
כ כדוגמתה היתה לא שעוד

רא את הרימה הישוב תולדות
המכוער. שה

 י" האנושיות הסיבות על’ לעמוד כדי
 העולם הטיל הבריחה, של החברתיות

 המערכת צלם סלומון, מקסים על הזד,
 ה של קנקנם על לתהות שלה, הראשון
 הארץ מן הר,פלגה בשעת והעוזביס יורדים

 לנו להמציא ירושלים, א/ק סיפון על
דבריהם. ואת העתבים תמונות תא

 ״העולם יפרסם הכא כשבוע
 של המזעזע הדו״ח את הזה״

- סלומון מקסים
 ז עוזבי□ an מדוע

 לפסוח רשאי איגו שאיש דו״ח
 הצעדים על להרהר כבואו עליו

׳_________הנגע^ לחיסול
הפופולרי הגנרל

m העולם 1או בקראי רב. וסו זה s, לב שמבי 
ל יורד אינו נגיב מוחמר המצרי שהננרל לכד  מז
 1בביי מביקורו החלהבתם מאד וביחוד עהונכם ובי

.832 הזוז (העולם יהודי כנסה  שחננרל בזמן בו )
 ונד במלחמה הפולשים בראש עמד ובעצמו בכבודו
קווניה איזו יודע מי — בקרב נפצע ואפילו ישראל

ירושלים וורטמן. מאיר
 ״אהד הובא )832 חזה (העולם אנשים במדור

 אלב־ של קודמות הצלחות על הנישנים הסיפורים
 שאמיתוהו מציינת המערכת אמנם, עזר״. סנרי

א  הרושם נשאר תעתוו קוראי אצל אולם נבדקה. י
 בקבוקים במכירת התעמקתי בסין, בהיותי שאני,

מסייימה. כרפואה רגילים מים מלאים
 טריו ומסין מסיביר אנשים הרבה נמצאים בארץ
 שבדרכי לאשר ינילים םלכו ווזם ,,בם ן0י׳
 לס אהה לשנה בסין נשארתי לארץ־ישראל •מסיביר

ר בקשר  משה מר בסיביר, הציונית ההסתדרות יו׳׳
ב הציונית ההסתדרות את לארון כדי נובומייסקי
ה לעבודה הקדשתי שלמה ' שגה זו. ציבו־י

 וערכתי יסדתי הציונית, ההסתדרות בראש עמדת
עון מיוחד. ציוני שבו

 של פרוטה אח ל' נתנה לא זו ציבורית עבודה
 השבנו על לא עשיתי לישראל דרכי ואת ריווח

 מלוכלכים. מסחריים עמקים או הציונית ההסתדרות
 הספרו־ מעבודתי שקיבלתי שכר ■חשבון על אלא
ברוסיה. והשירה הספרות על והרצאות■ היית

תשלים עזר, אלכסנדר
 קיבל לא עזר הקורא כי ניצטערת המערכת

 זו> היתה נכתבו. בה אשר ברוח הדברים את
 רקמונש מרבות אחת בלבד, אנקדוטה כמובן,
לאישיותו■ מסביב

וריח סרט על
 סקא־אמוש הפרט כי התפלאתיילכשווכהתי מאור

 טעם איזה תשי״ו. של הרעים תסוטים כאהד ונע,ר
.ממש והנה זה בסרט שביקר מי בל בסרטים? לכס

צה״ל ארוזץ, יוסף רבס
לא או כן, או
? לומר מותן מה

)831 הזה (העולם לרעתי במדור לקרוא. נדהמנו
 היטלר ■של מסוגו הנאצים ״רק :המלים את

 במש נאמרו אלו מלים .״ . .בממשלתנו היושבים
 יתר ידי ועל לרזהב למסד מעבר הידועים סטים

 שהוא מחוץ שופרכם נכלל שביניהם ישראל. שונאי
 את להשמיץ היא לשניכם שהמטרה דמשק. רריו

י וירולט האפשר ככל בתוכם) ושאתם היהודים י , 
הערבים. את כד ידי

גנים כפר ובמן, נול
 •ב ע שדה כרנובסקי, א.
ארליך מ.

 ביטוי חופש מאותו נחנה׳ המצוטט המכתב
זה. יסב!תב כמו

זריזות
ת על המיוחדת החקירה כדון שערוריי  יעקב ז

 כל ש, הנבוהה הרמה על■ עומדת )833 הזה (העולם
 :הבייותי לא אחד דבר אולם הקודמות. חקירותיכם

 המלוכלים, העמקים כל את שינלה במקום מדוע,
 לסתות. — בדרגה פיירשטייו ישראל הועלה לא

 מועצה של הביקורת ועדת חבר לדרגת למשל,
, , 1 בזכרוז — הפועל

חיפה קליין, ישראל
 קוריו ד,עתו( הוא הזה שהעולם חשבתי תמיד

 מה שחיתות. מעשי בגילוי ביהוד במרינה. כיותר
 זיקרי בא (המצויין) שמאמרכם הפעם לכם קרה

_ , . !אחרים עתונים מאמר■
תל-אביב בל, יחזקל

 מל מאמרים לפרסם נוהג אינו הזד, העולם
ןור מבלי שחיתות מעשי  עד העניין אח לז̂ז

 ושל הצדדים כל של פיקם את לשאול היסוד,
הזרי את ב להקר מוכן הוא עצמם. הנאשמים

• 1 האמת. מזבח על זות

 מי הנענו. לא רעב לצלל אך בשפע. מזון היה
 לחמניות. שמונה אנב, ושכלל, המזון את שהעכיו

אנ קילו ולפחות ממתקים זיתים, נבינה, .ביצים
באשמתו. רעב הצהרים. אחרי עד לנפש! סים

 \.י״י כז על שמעתי. לא החשמלי המיקסר על
שי אד זו. ידיעה מהימנות מידה אה יודע א לגני ב
 רבים נם אלא המזח, מחוסרי דוקא לאו הרי בות

 תופעה להם. לא ברכוש ידם שלחו הנוף טכעלי
 • וה״ספורטאים״ ספורט, למין לצערנו. הפכה, זו

במעשיהם. להתפאר הרבו
 אינה היא הרי הדו״ח. של הכללית לרוח באשר

 היו אמנם המטיילים. רוב לרוח מהאימה.'לדעתי.
 של מצבים אף בירור, הטעונים שערוריה מקרי
שמנו חושבני אד נוחיות, תוסר  היה. מהטיול שרו

חיובי. דבר. של בסיכומו
תל-אביב סלמון, עמדי

בטיול משתתפים יש לחשוב. מה יודע אינני . .

השנס
א1ה ב

 חטצוייר השבועון
ראי־נפורסציח.

השבוע פסוק
הממון. כבעל חכם אין

 בתערוכת הרהורים
הצרפתי הציוד

דה־ והנרי ואן־גוך ..וינסנט

 על-ידי הומסו טולח־לוטרק
 לבית אסירי־התודה עמם בני

 ׳עדיין לא.זכו מדוע משונעים.
לכ ישראל שבציירי הגדול׳ים

? דומה בוד

השכוע מתכון
ב הלאומי הבית פינת לפי

:ישראל קול
 נקה ברזיל, מצאן נדי קח
 מרה, מציאות סבל יפה אותו
 פזר הכליךת, מוסר את הוצא
הכנס פצעיו, על מסדום מלח

 בלי קמח הוסף הסירים, לסיר
 הנד על בשמן טבול תורה,
 מיס ם, מ מיס שפוך דורה,

 ,/שים!1,בשש מיס מים מיס
 לנ/שך קטנה אש-חזון על

שנה. אלפיים

החמשיר
 ן מהראל. איש היה היה

 j ל)5על' נא הבאים (בדפיה
j לחשוש, בל• שהיה,
 — וראש זרוע מוחץ

לחבל. השלום להנחיל

1D34 הזה העולם?•


