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:המערכת חברי
נבאי, יהודה בשן, יחיאל בן־אפרים, משה איתן. דוב
קשת סילבי טאונר, אוסקר נלילי, לילי גבי. נצה

: שערים ציירי
וו־יל. שרנא בק, שמואל בן־דוד שלמה בוכוולד, י־אל

 -וטשילד נרט קור. פאול פזנר. פיליט ליפמן, זב
חיפה מערכת, ראש ירושלים מערכת, ראש מ״מ

כרמל חיים הריו זאב
: חוץ סופרי

סלומון מקסים יוש. דנון. נבריאל
: מבצעים מנהל : מעבדה מנהל

אדיר טלמה טודייג דוד

: המנהלה ראש
הררי שלמד.

 הוא לעשות רציתי שתמיד הדברים אחד
 ערבי צעי־ של רוחו הלך על מקרוב לעמוד

 לאורי ניתנה כאשר לכן, כיום. ישראלי לא
 משך לבק־ הזדמנות מכבר׳ לא ולי, אבנרי

 ברצון. זאת עשינו קפריסין, באי שעות כמה
 מחוץ הראשונה נסיעתנו זו היתר, לשנינו,

המדינה. קום מאז הארץ, לגבולות
 הבירה מניקוסיה אותנו שהסיע באוטובוס

מענ פגישה לנו היתר, לימסול הנמל לעיר
 כאילו שנראה יצור האוטובוס, מאוד. יינת
און, מתוך נגנב  הספסל על מלא. היה מוזי

וחבי כחולד חליפה לבוש ענק בין האחורי,
 ליד ישיבה. מקום מצאנו רצינית, בגדים לת

 שחרחר, צעיר ישב ,50 כבן שנראה הענק,
מקומי. אנגלי עתון קורא

 ״גם זרים. שאנו הבחינו מיד הנוסעים
 רחב. בחיוך הצעיר אמר מקפריסין,״ לא אני

מהירדן.״ ״אני
 ש־ ברע־ון השתעשעתי שניות כמה משך
 ישראלים. אנחנו כי דרמטי באופן אכריז

 היתר, שההכרזה הרושם את לעצמי תיארתי
 שהיה הכללי הוויכוח את הנוסעים, על עושה

 הערבי שהבחור גם הבנתי אולם מתעורר.
 ״שמי מעט. לשקר החלטתי להשתתק! עלול

אפ דרום מפרטוריה, עתונאי גוואן, צ׳ארלס
 כאול־ עצמו את הציג אורי אמרתי. ריקה,״

בס היינו שנינו גרמני. עתונאי ורנר, ריך
ל מחר לנסוע עומדים התיכון, במזרח יור

 בצבא המדומה שירותי על סיפרתי דמשק.
שה המקומות על המלחמה, בזמן הבריטי

 הוא כי הבחור גילה אז בפלסטיין. כרתי
 יליד — דיוק ליתר !פלסטיין יליד עצמו
 כי הסביר הוא הקטן. במשולש טירה, כפר
 היו עם מנתניה׳ רחוק לא נמצא טירה כפר

 נמצא עתה רבים. מחנות בזמנו, לאנגלים,
הישראלים. בידי הכפר

 שפחה ר,נ עם יחד ברחת כמובן, ״אתה,
שאלנו. שלך?״
 ואחי אני רק בכפר. עודנה משפחתי ״לא.
כש שם למדנו ירדני. בשטח נמצאים הבכור
ישראל.״ לידי עבר ד,כפר
 הציג הוא רב־ר,ממדים. שכננו התערב כאן

 בעל יוון, יליד דימיטריום, כג׳ורג׳ עצמו את
 מס. הישנה המשטרה ברחוב לככאות תנות

 על דעהו את הביע כך אחר ניקוסיה. ׳12
״זה עולם מין ״איזה פלסטינה. ב העיר !

 הורגים רק !משוגעים ״כולם התרגשות.
ח יכולים לא הם למה השני. את אחד  יעשו

?״ ביניהם שלום
הת תשובה היתד, לא מהנוסעים לאיש
אמר הוא הערבי. בצעיר זה, במקום עניינו,

 משלהם, חשבונות מיני כל להם יש היהודים.
 הורי. את לראות יכול לא אני ובינתיים

 יהיה שנים חמש־עשרה בעוד דבר, אין אבל
בסדר.

 הגבול את חוצים רבים שערבים ידעתי
 :אותו שאלתי משפחתם. בני את לפגוש כדי

 אותם לראות יכול שאינך לומר רוצה ״אתה
?״ הגבול את עברת לא מעולם האם י בכלל

 אנשים רק מסוכן. עסק זה וחלילה. ״חם
 חוצים לגבולות מעבר משהו לעשות שרוצים

או לשטח נכנסים לא ככה סתם הגבול. את
 אני הורים. לבקר בשביל לא אפילו — יב

 יש מקפריסין הדואר. דרך רק אתם מתקשר
 בזמן אבל ישראל. מדינת עם ישיר קשר

 התחלתי תשובה. שום מקבל לא אני האחרון
מכתבים לשלוח הפסקתי גם אני להם. לדאוג

צרות.״ להם לעשות עלול זה —
ובמצ בסוריה ביקורנו שאחרי לו אמרנו

 בעיניים בנו הביט הוא לישראל. גם נסע רים
 לאבי פתק תשלחו ״אולי געגועים. מלאות
 שאני לו תגידו ? טוב ששלומי לו ותגידו

לחופשה.״ לנבלוס, הביתה, אסע מעט עוד
 הענין. מכל מזועזע נראה דימיטריוס

אמר. הוא מסכן,״ ״בחור
כא הרבה עוד ישנם מסכן. אני רק ״לא

חסן. ענה לה,״
 במלחמה להשתתף הספיק אם אותו שאלנו

ובכלל מדי. צעיר הייתי ״לא, היהודים. נגד
ה המלחמה מתקיימת היתד, שלא הלוואי —

בתי ילדי לומדים כיצד סיפר הוא זאת.״
 עוד הצבאי האימון כללי את הערביים י,ספר

 לוקחים לא מה משום ״אבל ילדים. בהיותם
 בכלל הירדן מעבר שבאו אלה לצבא. אותם
 בנו רואים הם במיוחד. אותנו אוהבים אינם
רכרוכים.״ פלחים סתם

 קטנה, למסעדה האוטובוס הגיע בינתיים
 לשתות שיחנו בני את הזמנו הדרך. במחצית

 למזוג עוד הספיק לא המלצר קר. משהו
 מארבעתנו אחד וכל הקוקה־קולה את לנו

 :בחגיגיות והכריז לכיס ידו את תחב כבר
או שמא נורא פחדתי זה.״ את משלם ״אני
מכיסי. ישראלי כסף ציא

 מרחבי היה זה אחרי שבא קרב־הנימוסין
ש אחרי רק אני. שילמתי לבסוף לחלוטין.

 חסן שגם לי נודע לאוטובוס בחזרה עלינו
שילם.
 לעניינים הקדשנו השניה הדרך מחצית את

 הציע לימודיו, על סיפר חסן יותר. כלליים
ה השידור תחנת מנהל בפני אותנו להציג

 ״זהו הקרוב. המזרח של הערבית בריטית
 לא ״הוא לנו. אמר מאוד,״ מעניין אנגלי
 שהיה למרות ערבית׳ אחת מלה אף מבין

מן הרבה  כל את משאיר הוא בפלסטין. ז
פלי כולם הם שלו. לעובדים השידור עבודה

מפלסטין.״ טים

 אי- עובמצד, בזמן וזכרוני החופר וחסרות בוא,.
 על משתרעים החבילה, את סותחים להתנכר, אסש-
 מהכותרת העתונים שלושת את וקוראים הרצפה

 כל את ומאבדים התשבץ. לפתרון עד הראשונה
 — ללמוד במקום הערב. של ומרביתו אדר־הצהרים

 שאין חמורה בארץ שיש מתרגזים מתרגזים. אז
 עלו ! כאלה עתונים לכתוב אלא לעשות מה לה

והצליחו.
שויץ ציריך, שמרלינג, ד.

צבאית שארה
 בבסיס נמצא rnn ם5העו אין מדוע ידעת ברצוני

 האם והשבועונים. העינונים שאר כל כמו שלנו.
ומ ח! מוצא אינו האמת את המנלה שעתוז מפני
? לחיילים אותו מפסקים איו כד שום

צה״ל צפרי, טוביה
 צפרי הקורא ׳ייטיב הזאת השאלה את

הצבא. של האחראי האגף את לשאול

? למי - תגמור
ב האמיצים דבריכם על ותכם א לברד ברצוני

 אני אליהם אשר ),635 הזה (העולם קיביא עניין
 נדהם עומד הנני ויתיר, כתייל לבי.. בכל מצטדןז

מ ד וו, וחסרת־אחריות חמרת־תבונה פעולה בפני
. 0מ:נלגל- אנו לתוכה אשר התהום על עידה

הדסים השירח, שמן אי
מע שעל תפקנה לידי אבנרי אורי בא בדבריו

 במעשה לא אד לגמול. צריד היה אמנם יהוו שת
 הרי עבר־הירדו... על צבאית בהתקפה אלא קיביא

 של גישה לנו דרושה קיומנו עצם ביצור לשם
 בבד בד הערבים. עם לידידות כנה ושאיפה שלום

 זה במובן אשר הכושלת. במנהינותם מלחמה עם
שלנו. ממנהינותנו במהותה שונה אינה לסתות

תל־אביב לבנה, אריה

 *־כילה, ה אלור
1953

ש כל תרומה לתרום כדי
ה מצכ-הרוח להרמת היא

 הזה״ ״העולם החליט ציבורי,
מצו עתונים כדרכי ללכת
תח ולארגן אירופיים ירים
 אליפות-הא- על ארצית רות

ה התחרות השנתית. כילה
 שבו- כעוד תתקיים ראשונה

 מתפרסמים הפרטים עיים.
זה. גליון של 14 כעמוד
יאר זו תחרות סיום אחרי

 של מרוץ הזה״ ״העולם גן
ה איטר ומלצריות, מלצרים

 כו והמיטתתפות משתתפים
 מגש ריצה כדי תוך ישאו

וכוס. כקכוק עם

 לבן. זאת לעשות שיכול מידה באותה בעבודה
 נמצאים בו עבודתי. מקום לשמש יכול כהוכחה

מפתח. בעמדות מלבנים שחורים יותר
תל״אביב אשר, נ.

תי קיווי  בעייה. שוי־שי אל נישה למצוא ...
 כלסי הנכונה המדיניות לנקיטת קונקרטיות הצעות
 רובו*. מרשל את כד לשם גייסתם הערבי. המרחב
*. שאו). ברנרד (או קיסר יוליום  זה• ההננה אצ׳

 ש־ מה את לנתח כדי זאת וכל — הערבי .ץ לנ
כתפל. — שראה וטוב — ראה עצמו העירד

חמי.־. תבון, חיים
 אבנר' אורי של עצתו לפי הולכים היינו לו

 בסי* לפוצץ כדי ירדני שטח של לעומקו ונכנסים
 מהעובדה חוץ ? קורה היה מה שם. צבאיים סיס

ממ היינו הישראלי לנשק כבוד מעוררים זייני ש
 המושבים האנשים לאותם וקר ג׳ של תסקיר לאים

.. במרחב מתמדת במתיחות ומעוניינים בחוטיב
ב אב תל" שריון, ב.

והנשארים היורדים
 בסד אינו )835 הזח (חעולם עוזבים״ הם ,.מדוע

 לקנ;ת שיכלו אנשים של מקרי אוסף אלא הכל
 ריסורטדה לכתוב רציתם אילו נסיעה. כרטיס
 כל לצום יכולים הייתם לרדת. רוצים הם מרוע
בארץ. רחוב בכל שי.י אדם

חיפר. שן, עובדיה
העוז כ' משוכנע היה סלומון מקסים צלמכם

 אוזלת-יד. בגלל דרכם מצאו שלא אנשים הם בים
 בטוח הוא לעבוד. רצון חוסר או כשרון חוסר

עכורים. מים שאלה
 עבדתי בהם חודש. 19 זה עבודה מחוסר אגי

 אשתי. את מפרנס אני לירות. 95 והרווחתי יום 19
 על יהיו נפשות שארבע אפשר איד וילד. אמי

? ליום גרוש 17
 במעבדת. ור עודני בארץ שנים ארבע אחרי

ור החדשים. העולים שאנו. לי אמר אחד וותיק
 להרוס רוצה לא שאני החלטתי המדינה. את סיס
 יבקר סלומון. מר אולי. הוותיק. של מדינתו את

 אשתדל לא מדוע לי ויסביר ג׳ליל במעברת אצלי
ן הארץ את לעזוב

ג׳ליל עולה,
ושזוף לכן שחור,

 מאמר עלי שכתבתם בן־ציוז אהרן אותו אני
 בדיוק ).836 הזח (העולם השחורים״ את ״דופקים

 לפני בדיוק ימים שלושה פוטרתי שניבאתם, כפי
 - בעיר כנהג לעבודתי חדשים שמונה שמלאו

 של בעצתו הזבל). (סליחה. התברואה במחלקת
 כתבתי בעבודה. ביעילותי שראה מהעיריה איש

 ויש היות המחלקה. מנהל גפן. מנחם מר אל מכתב
 ר.י לו הודעתי בעיריה. קבוע עובד לקבל לא חוק
י להמשיי* י י שיתן רק קביעות, על מוותר הנני

 י־בים תקדימים לבד יש יומית. במשכורת עבוד
בעיריה.

 מר של הדלת מפתן דרך שלשלתי מכתבי את
 רוך אותו אעביר אם לגורלו חששתי כי גפן.

הרגילה. הפרוצדורה
ציון, אהרן אר בן־ ב וזל׳

? הזבל מחלקת של הזבל לפח
ה מיד ב  ממית שני וקיימים הפלייה שישנה ...

 אנשים ובורים, משכילים של מהנות אלה הרי
 מר,א .או — ונסים חצופים ואנשים מנומסים
המח בשני נמצאים הסוגים שני ולבנים. שחורים

להתקדר יבול וידיעות השכלה בעל שחור — נות

 בבוז מסתכלים קודם הלבנים. מוזרים, אנשים
 כדי לשפת־הים הולכים כך ואחר השחורים, כל על

 של סימן לא זה אם שחור. ויהיה ישתזח שעורם
. זה מה יודע לא אני נחיתות. רגש . .

 טבריה אבולעפיה, חיים
גדלות... שגעון של סימן אולי

המשפחה פיתוח
 האמי־ העבודה ״לשכת המאמר על כוחכם יישר

 לומר לעצמי מרשה הנני ).825 הזה (העולם תית״
 שטוהים המקרה ופרטי בנידון בר־טמכא שהנני
לפני.

 הפיתוח) ומשרד משרד באותו כי לציי! ברצוני
פעו כושר בעל פקיד : דומה מקרה עתה זה קרה
 היות ממשרתו, סוטר בתפקידו ומצליח רב לה

 את חייב ירושלים פועלי מועצת מאנשי ואחד
ו נראה אשר אדם לקבל המשרד הנהלת אי י

משפחתי. קרוב היה כי מתברר שית.
•רושל-ס קטד״ פרנץ

והנמר לידי
 במתי. היה הזה העולם אשר העט אגש- מכל
ב המוצלחת היא נלילי לילי הרי בשבילם. הופעה
 אין אם :לעצמכם ושננו היטב עליה שמרו יותר.

v לי מי — לילי לי
נשר שביט, מוניה

 אחר. בגליון עכשיו, לא יאס
 אחוז. 100 היתה הלימוד מפרי על שלה הרשימה

 ביה תלמיד עוד כשהייתי כוו מורה לי ודתה אילו
מאד... רהוק מניע הייתי ספר.

דגן,נתניה שמואל
 י הזה העולם למערכת

. .  רק ברצוני ואורני. רענו נם היו אחוז 100.
 הציור תחת :אחת טעות על רענן את להעמיד

 ■ כתוב )836 הזח (העולם נמר חבר של 6 מספר
 ואילו ידיו. בשתי חיבק לב. אל אימץ העציץ את

 אחת ביד רק העציץ את נמר החבר מחזיק למעשה
בלחיו. תומכת השניה וידו

 חדרח רפופורט, צבי
 נמר החבר אשם. רענן אין זה במקרה

הציור. שנגמר אחרי ידו את הויז
(למדי) קצרים מכנסיים

 במכנסי המסתובבת ויטלי מיל' כי טוענים אתם
 הלהטים עושה בסרט היכולת קצה עד קצרים חקי

קיבוצ של טיפוס מגלמת אינה )835 הזה (העולם
 מכנסיה על דעתכם מה לדעת ירוצה הייתי ניקית.

 האס נליון. באותו ענת הראל. קיבוץ בת של
5׳ יותר עוד אותם לקצץ טכנית יכולת ישנה

 תל׳אבב לוגשטיין, זאב
החלוצי. עלה״התאנה הומצא מים
 יא עוד כל אחד. דבר לי הוכיח הלהטים עושך

 להטים לעשות הישראלית הסרטים תעשיית תדע
 כל את שתסריט מהוליבוד לבקש כדאי כאלה,

 שזאת לי תגידו ואל המקוריים. העבריים הסרטים
הרגע. בלהט מובאת שהיא או רצינית, הצעה לא

 בת־ים גלמן, חיים
יךכרנול.1ינזמרו־גולדו לב לתשומת

 סוב־ על־ידי נשלח קאשו, חליל הסן ששמו
 בבית ייעור ללמוד או״ם של הסעד נות

 לכשיסיים, ניקוסיה. ליד הממשלתי הספר
 כ־ האו״ם, בשרות שנים כמד■ לעבוד יצטרך
הערבייפ. הפליטים ישוב בתוכנית נראר,

 ?״ למשפחתך לחזור רוצה אינך ״האם
שאלנו.

ה בי. תלוי לא זר. ״אבל ענה. ״בוודאי,״
לחזור.״ לי נותנים, לא ישראלים

 ככמה ביקוריו על בהתלהבות סיפר הוא
או ד,ישווה המלחמה, לפני יהודיים קיבוצים

 היה ״אילו העלובים. הערביים לכפרים תם
 בפרים בונים אנחנו גם היינו בינינו שלום
 שלום. יהיה שלא שדואג מי יש אבל כאלה•

אצל וגם אצלנו גם המדינאים. ישנם,.. ? מי

 אניד, על הצביע הוא ללימסול כשהתקרבנו
 נגבה, אי/ק זו היתד, העיר. מול שעגנה לבנה
 אניר, ״זוהי לארץ. להפליג עמדנו עליה אשר

 אילו נותן הייתי ״כמר, אמר. הוא ישראלית,״
 לחיפה.״ ולהפליג סיפונה על לעלות יכולתי

 תוכל מעט עוד דבר, ״אין :אותו ניחמנו
זאת.״ לעשות
האמ לא אנתנו גם משוכנע. נראה לא הוא

התנחומים. בדברי נו

מכתבים
לרפואה סכנה.

 — דם קיום את קיללתי עליכם. התרגזתי השבוע
 — כשמקנליט : לעצמכם מתארים אתם מה ובצדק
העוים את — המדהימים הדואר לסדרי הודות

©
 ד-וקא וזה אחת, בבת שבועות שלוש של הזה

 הנמר בחינות 23מ- (אחת בחינת לפני האדרה בייט
 עות השב בל ולמרית שבהו) מהקלות ולא ברפואה,

־ TO לתנור העתוגים את לזרוק וההבטחות י * ו י

העווס
א ב ה

 המצוייר דשרועון
לאי-נפורמציח

השבוע הירהור
 לירדן, גדות שתי

נן. גם זו דאללס, של זו

 פושטמן, דני של יומנו
גי כיתה תלמיד

 בשש. קמתי ראשון. וס
 חלב כוס שתה לי אמדה אמא

 בתור עמדתי ואז ברחתי אז
להי אמר הנהג לאותובוס.

 פנימה נכנסתי אז פנימה כנס
סטירת לי נתנה אחת וגברת

לשי שעה רבע אחרתי לחי.
עור•

ל ברבע קמתי של. יום
 שתה לי אמיד, אמא שש•
 ואו ברחתי אז חלב כוס

עלי לאותובוס. בתור עמדתי
 שהמחיר אמר הנהג אז תי
 ולקחתי ירדתי אז עלה. גם

 חצי אחרתי כסף. עוד מאמא
לשיעור. שעה

 בחצי קמתי שלישי. יום
 שתה לי אמרה אמא שש.
עמד ואז ברחתי אז חלב בום
 מישהו לאותובוס. בתור תי

 הנהג אז אידיוט לנהג אמר
איד מי לך אראה אני אמר
 רציתי למשטרה. ונסע יוט

 האידיוט מי לראות נורא
 שעה רבעי שלושת ואהרתי
לשיעור.

בחמש קמתי רביפי. יום

 שתה לי אמרה אמא ורבע.
עמד ואז ברחתי אז חלב כוס
 האותו־ לאותובום. בתור תי

מן המון אחרי בא בוס ל ז
תח ששרה אמר הנהג משה
מאח תמיד שהם אמי בורה
להר החליטו הם אז רים.
 אחרתי שעה. ושבתו לו אות
להי פחדתי אז לשיעור שעה
לקולנוע. ואלכתי כנס

 בשבע. קמתי חמישי. יום
 כוס שתה לי אמרה אמא
 מאוחר היה שתיתי. אז חלב
 באתי ברגל. הלכתי אז נורא

לשיעוי. בזמן בדיוק
החמשיר

 מחניתה בת היתה היה
 הבינוה. היא מאילון בחור אל

 — ! אללי — אולם
 מפא״י. היא מפ״ם, הוא
החליטה. לא משותף נזצע נול

&37 הזה העולם


