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 הוא בהם ז־,רגעים אדם של בחייו נדירים
 היסטוריה, נעשית כיצד עיניו במו רואה
 בני־ לשיאים האנושית הגדולה עולה כיצד

לר הזכות לי שהיתר, מאושר אני אלמוות.
הג בשעתם נגבה בני את ,1948 ביולי אות,
ביותר. דולה

 דמותה היתד, מה לתאר קשה שוב היום
 של מתקתק ריח ריחף באוויר אז. נגבה של

 נקברו שלא אדם גופות ושל אבק־שריפר,
 שניות כמה כל הקרב. בחפזון צורכן די

הת ושם פה הפגז, הלם תחת האדמה רעדה
וצ צעירים בית. של קיר סח, צריף מוטט

הח בבונקרים חיו ואזרחים, חיילים עירות,
 דחום בית״חולים היה מהם שאחד סונים,

פע כמד, המקום את פקדו המטוסים ומחניק.
 ובתוך המוות. מטר את המטירו ביום, מים
 חלמו שלא אדם, בני ונשמו חיו אלה כל
ביתם. את לנטוש לרגע אף

 ברית נוצרה נגבה של הגדולים ברגעים
 העובדת. ההתיישבות לבין העיר, בני בינינו,
 את איש ולהעריך להכיר שלמדנו דומני
 איש : בטוח אני אחד בדבר יותר. רעהו

 נגבה, השם את לבטא לעולם יוכל לא מאתנו
מחרדת־הקודש. משהו להרגיש מבלי

 גילוי — חגה את נגבה חוגגת השבוע
 שאין מקווה אני שעודד,גורל. לזכר מצבה

 שיום הדין מן מאות. כמה של חגם רק זה
 שגורלה כולה, המדינה של חגה יהיה זה

לחיים. — בנגבד. נחתך

לקיביא. — מנגבה
שלו לפני זה, במדור דברי את כשכתבתי

 חשבתי לא המעשה, למחרת שבועות, שה
 ביקשתי רחב. מדני לוויכוח כשרה שהשעה

 שקולה ראשונה, מוסרית בחינה לבחון רק
יכולתי. ככל ואחראית

 רבים מכתבים קיבלתי הנעימה, להפתעתי
 הביעו מתינותי, על שהתקיפוני מקוראים

 המעשר, את ניתחתי שלא כך על אכזבה
 אדם היה אותי המוכיחים אחד חריפות. ביתר
 וותיק לוחם עמוקה, הערצה לו שומר שאני
ש כך על גאה שאני והמוסר השלום למען
 עתון של הנאמנים קוראיו עם נמנה הוא
 הידוע התלמי, יהושע לסופר כוונתי זה.

 מפרסם אני בנימין. ר׳ הספרותי בשמו יותר
:במלואו מכתבו את כאן

 הקדשת )835 הזה (העולמ מאמרך ״את
 מאמרך את לנתח נא תנני קיביא. למעשה

 אמיתי הוא אם ונראה וההגיון, האמת לאור
 אשרטט כל ראשית למחצה. רק או לחלוטין

הכלליים. קויו את

 בקיביא, המעשה כי יוצא ממילא ואשה. ילד
פוג ונאלח.״ שפל ״מעשה היה בהם, שפגע

 אסף מיכאל אנושי. מצפון ללא בססיאלי רום
 להיות צריך מעשה־תגמול כי פעם, כתב

 עינינו שלנו. השלטונות ע״י ומבוצע מכוון
 מוחלט. כשלון נכשלו הללו כי הרואות,

 בלי גולם, מעשה הוא בקיביא שנעשה מה
לב. בלי ראש, בלי מוח,

 ע״י מתוכננים הם המעשים כי השערתך
 השערה סברה, רק היא הירדן עבר ממשלת

 כהררים שהן השערות, כמה מבין אחת
 מקום מחוסר ובהשערה. בשערה התלויים

 שאינן אחרות, השערות סלשרטט נמנע אני
 סמך ועל אתה. מהשערתך בערכן נופלות
 אתה כזאת באוויר ופורחת רעועה השערה

 מבוצר מחנה ״נגד אדם בני לשלוח אומר
 היכן הירדני״? בעורף עמוק הלגיון, של
? הצדק כאן והיכן ההגיון כאן

 ילד לרצוח לא אז תשאלני, אולי כן, ואם
תות בעזרת ואפלה, לילה באישון ואשד,

מ במחנה להילחם לא ואף ומרגמות, חים
״ה כביכול בעיניך שזה הלגיון, של בוצר
 האנושי המוסר דרישת את המשלבת גישה

 לא זה אם — הפוליטי״ ההגיון דרישת עם
 למנוע כדי לעשות אפשר מה לא, זה וגם

 במקום או ביהוד ילדיה על אשד, רצח להבא
? אחר

 לא איני ואני ידיד. שאלת, גדולה שאלה
 כמוך פשוט. אדם אני אסטרטג. ולא דיפלומט

 ואח ביהוד, לאשר, אח לך, אח ואני כמוני
 ערבי ודם יהודי דם בקיביא. ואשד, לילד
 גישה היא גישתי ולכן — בעיני הוא אחד

אנושית. גישה אחת,
ה הרע הגורם את לעקור היא גישתי
 ולענה. ראש פארה שורש שהוא ראשון,
 יהוד לפני לך שאמדתיה זו היא גישתי

וקיביא.
 הפליטים בעיית הוא הראשון הרע הגורם
שדר מנושלים 800.000מ־ למעלה הערבים.  ו

מק שקרנים רק בכפם. חמס לא על דים
מק שקרנים רק זה. דבר יכחישו צועיים
 מעבד נמצאו אילו כי להגדיר יעיזו צועיים
מת היו יהודם, פליטים 800.000 לגבול
 הערבים. הפליטים כמו כזו בסבלנות נהגים

 אליך, אם כי השקרנים, אל פה מדבר לא ואני
אבנרי. לאורי
וב בכבוד הזאת הבעייה את לפתור איך
 מר הראה זה ? הדעת את המניח אופן

בו חלק לפחות להחזיר :האמריקאי דאללס
 להחזיר היינו ישראל, לאדמת ומסויים לט

הזה הפתרון את המילה. מן חלק לפחות
לפני עוד הנתונים, בדיקת אחרי הצעתי, . מעשה היה ביהוד הרצח ז אומר אתה

 תגמול. דרש כולנו, את הרעיד ונאלח, שפל
 הראשון הרגש בקיביא. בלילה בו בא זה

הר כגמולם. להם גמלנו סיפוק. של היה
 תוך הצלול ההגיון בא מיד אך להם. אינו

מוסרית. אבחנה
 בידי מבוצעים אינם והחבלה הרצח מעשי

ה מאת מתוכננים הם אלא פלאחים, סתם
 כל קודם כך, אם לגבול. מעבר ממשלה

 הישן הילד אינו האויב ? האויב מי : נקבע
 הוא האויב חסרת־ישע. האשה אינה במיטתו,

 הירדנית. הממשלה הוא האויב הירדני, הצבא
 מטרות נגד לכוון יש פעולת־תגמול לפיכך

 עמוק הלגיון, של מבוצר מחנה נגד צבאיות,
למשל. הירדני, בעורף

לא :אחת גדולה אמת יש אלה בדבריו
קיומו. את בלבד לא ביהוד, הרצח את ביצעו פלאחים סתם

 הל- אז. לי שומעים היו הלואי שנים. שלוש
 היה רב דם שפך עתה. לי שומעים ואי

 הטוב יצר את להגביר דורש זה אבל נמנע.
פוג לערוך יותר הרבה וקל הרע. היצר על

בסטיאליים.״ רומים

 גולדמן, נחום מנתח בגליון אחר במקום
 אותה את לגמרי, אחר לחוג השייך איש

 דומה למדי. דומות למסקנות מגיע הבעייה,
 מתקדמים שונים, מכיוונים רבים, שאנשים

 לפעול שעלינו :ההכרה אותה לעבר כיום
 עתון אם מדי. מאוחר זה שיהיה לפני במרחב

 יותר אולי לכך, צנועה תרומה תרם זה
זה דבר מצדיק הרי בארץ, אחר עתון מכל

ם ב־ ת כ מ
? כר דק

 שני :לסדי רחב וי וטס אצלכם זכה ר,יביא עניי!
 במדינה. במדור אחדות וכתבות העורך שי מאמרים

 הרוח היד נגד תקיפות ביתר יצאתס שיא רק חבי
, והייד. הנובר השוביניסטי

אביב תל־ לוי, חיים

ולבנים שחורים
 )836 הזה (העולם יעבור״ רוצים ״הם הכתבה

 אינני אם שחורים. עי בסדר הרביעית היתד,
 יא האם יה. יהוסיןז מתכוונים עוד אתם טועה

 כבר ן כתבתם שכבר במה יהסתפק יותר אנושי
מספיק... זה הפייה. שישנה הוכחתם

תל־אביב לויצקי, אברהם
ני שחור. כד כי אינו השד  יליד אשכנזי *
שי. אצלנו, ידועה. הובלה בחברת עובד הארץ, מ  י
 נם אני מבוטל. לא במספר ״שחורים״ עובדים

 המעסיקים רבים עבודה מקומות עם במגע בא
 עוד אולם אשכנזים. שבעליהם למרות ססרדיס,

ו פנשתי. לא י  ספרדי עסק שבעי יחידי, במקרה ו
אשכנזי. יעסיק

חיפה. שפיצי, ברוך
 חשבו אולם השחורים. את דופקים צודקים. אתם

 בהמוניו ארצה בא מי הנסיבות. על מעט נא
 הלבנים. 1 לא ז השחורים ? שנה 20 ,40 ,70 יפני

 יוצא המזרח. מארצות להגיע החיו 1םכ יאחר רק
 הנו ביותר הנבוה האחוז הוותיקים, שבין מכד
יבנים. של

א אוים  קיימת השחורים כלפי הלבנים מצד רק י
 — ירעה הלבנים את מפלים השחורים ואס הפלייה.

א מדוע  שהדבר אוסר אני אי( ן ההיפד יהיה י
 נם המם. יצעוק ולא להסביר צריד (אולם) צודק.

קיימת. אינה הבעייה כאילו עיז להעלים לא
צה״ל ק. מאיר

 ברחוב וחברות חברים ספסר טיילנו שבת בליל
 למספר נטפל מאתנו אחד תל־אביב. שאנל, נוח

אשכנזים :היתה התנובה לידינו. שעברו בניו/
1 עלובים

!מרשימותיכם תוצאה בזה זחאים האינכם
וזל־אב־ב חנוך מ. ב.

7 נטפלתם לא ח1 לפני
 ועשו לייקים נטפלו בזמנו ? כאל הענייל מה
 של גאוותנותם עי לחצו כל לפני בני-אדם. מהם

תת לא הפולנים. של כנפיהם את קיצצו הצברים.
 לבט־ לינלנו הרומנים, שי המסחרי מיושרם פעלו
 לשוויץ הסכימו ולא הרוסים של הפזרנית לנות

 נתנו יחד שכולם עובדה אולם האמריקאים. שי
נוריול... בל הנליצאי שי בראשותו המדינה, את

 יצורי הם שנם ערב מארצות עולים יש כיום
 להסתני ומחובתם הרבים חסרונותיהם עי אנוש

שוב  מהעצלית וודאי בהם יש בו. ולהיבלע יי
 ערבית ומנישה הדו־פרצופית מתרבותה המזרחית,

 ילכו אחריות. ילמדו יעבוד. ילמדו ערמומית...
הע בדבור להתבייש יחדיו ובעיקר. — לחקלאות

הערבית... ובשירה המזרחית בתנועה רכי'
 -רלהבר מוזס (פולני), ברגמן יצחק

צ. (רומני), איידלמן י. (ייקח)׳
 סברדלוב ג. (אמריקאי), סונדלסון

פתח־תקרה (צבר)׳ גלילי ד. (רוסי),
. . בו דמיוני. מחשבה הלך בעיי (השחורים) .

 כאש. ומתחממים עקשנים באוויר. מנדיים נים
א יוצאי-דוסל. ממקרים חוץ יכל,  למשי. יוכלו. י

מיו פועלים עי עבודה מנהלי של תפקיד למלא
אירופה... צא'

חיפה ק.. א.
 לשחורים היחס על האחרונה כתבתכם את קראתי

 אותו אני לב. מקרב יכם להודות רוצה ואני
 כי יכם יומר ויכול עליו שכתבתם מועלם מאיר
א עיראק, עולי אלינו, היחס  מעשה אלא היה י
א איש :אחד רמיה  הפלייה. על שם, לנו. סיפר י

פרוטקציה... עי עור, צבע עי
בישר מעיראק' מכובד יותר היה בעיראק יהודי

אל...
יבנה מועלם, מאיר

ז זחב גורפים איך
 דמעות מזיל )836 חזה (העולם וולנשטיל ד״ר

 ״הנורף המושמץ, הפרטי הרופא שי נורלו עי הניל
 מאד הוא הנ״י הד״ר כי הושבני כביכול״. זהב
 שברופאים מהישרים אחד שהוא או תמים. מאד

 הד״ר יצליח באם זהב... נורפים שאינם הפרטיים
 (שבר ״י ל שמונה שי שתשלום לשכנעני וולנשטיל

‘אצל דקות 14 של ביקור בעד עבודה) ימי שני

 אצדיקנו אז הרי זהב. גריפת איננו תל-אביבי. רופא
 לסיור: אותו מזמיל הריני אז עד אולם בדרישותיו.

 בתל- פרטיים רופאים מספר אצל ״מחלתי״ סיור
 גריפת של פירושה מה כיסו במו ולהרגיש אביב
זהב.

תיל־אביב רביש, ישראל
קומבינציות

קי של הבלתי־מעורערת לחלוציות הכבוד כל
 1מחיי• ההגינות אד ).834 הזה (העולם הראל בוץ
 הקיבוץ סיסמת מתוארת בה התמונה מול כי. בת
 הקומביי־ של תמונה גם תפרסמו וכוי, דאללם נגד
דאללם. הדוד שלח אשר וכו׳ נים

תל־אביב מרגלית׳ דן

אבו-דולאר
 אולי היה. )836 חזה (העולם דאללם של השער

 יודע אינני אצלכם. אי-פעם שהופיע ביותר הטוב
 שהיה מפני או טוב מצוייר שהיה מפני זה אם

בעיני. חל מצא פנים. כל על אקטואלי.
 נתג־ה שרמן, דוד

להו־ עלול אבו-דולאר אפנדי דאללם של הציור
 אז דאללס. פוסטר ג׳ול המדינה מזכיר את ניז
7 שלנו המיסכל למענק יקרה מה

רחובות שפירא, יהודית
הנליסכן יסתכן,
 נכול מרניזה. ממש המענק בעיית לכל נישתכם

 תלוי. דבר כל האם אבל באמריקה, תלויים אנו —
ן בדולארים

 נהריה פרידמן, שמואל
ב התלןייס דבליט גס יש לילה.חו חס

סנטים.
 איל דולארים איו אם :בפירוש כתוב הרי

מדינת...
תל־אביב שלוסברג, אברהם

? החיניד שר עשה מה
 הרי" על שעבדו שלכס. הכיסוי חוליות שלוש
 ).837 הזה (העולם בארץ התינוד מצב על פורטז׳ח

 אולם, מאוד. ומעניין מנוול חומר אספו אמנם
 האיש הנכונה. המסקנה את הסיקו לא לדעתי.
 על אחראי איש אותו הוא הריסה את שבישל
 איל כי ובעצמו. בכבודו החינוד שר :המטבח

 חובתו — כספים לו להציע הכנסת של תפקידה זה
 מש״ עשה מה — מזה וחוץ עבורם. ללחום הוא

 לקראת הקיץ חודשי כל משך והתרבות החינוך רד
7 הלימודים התחלת

ירושליס הלפרן, יוסף ד״ר
שהו הטובים לימים להתנענע אתחיל מעט עוד

 — ילדיהם חינוך עבור מלא כסת שילמו רים
התמורה. את וקיבלו

רמת־גן ברקוביץ, אסתר
 שילד היתה הלימוד רמת הורדת של התוצאה

 ידיעותיו כי ומנלה היסודי בית־הספר את הגומר
 מוכשר. אינו הוא כי יחשוב אפסיות. כמעט
 האשמה היא המדינה כי דעתו על יעלה לא לעולם

בבורותו.
תל־אביב גולדין, דוד

 לקיצוץ המורים מתננדים מדוע מבין אינני
ש אחרי הביתה החוזר ילד הרי הלימודים. שעות

 מילד כמת סי מורהו את יאהב לימוד שעות לוש
בכיתה. שעות שש או חמש להשאר הנאלץ

 צפת פלד, עמנואל
 —■ = מוחלט חסכון + מוחלטת אהבה

חינוך.
לשון על נופל לשון

 (העולס משמד שהצלתי האשה על ברשימתכם
כב היא. שלי המכולת שחנות קבעתם )837 חזה

 I וחרפה בושה הרחוב. של הרכילות מרכז יכול,
7 בתי-הקפה איפה

בני־ברק הופמן, חיים
■המאוניים. לשון על

השידה רשות
 הזול עם איש היה היה

בציול. העם את שהנהיג
 אשר עד נמשך זה

 התברר לשניהם
הצאן. את שינהיג מוטב כי

ירושלים ענוותן,

העולס
א ב ה

 לאי-גפורמציה
המצוייר השםועוו

השבוע פסוק
 לי, מועמדי הכופר אשכול

 ילין. כסאותי בין
לדויד) השירים (שיח
חוק
 מר המשפטי, שהיועץ אחרי
 שמומחים הודיע כחן, חיים

 הצד את מחפשים אמריקאית
הצי חוקיו, של ההומאניטרי

המשפ המחלקה בזה לו עה
 את הבא העולם של טית

הע לחוק הבאים התיקונים
 (תקון) הפקיד נגד בירות

תשי״ד.
ו סעיף ו שו יאסור לא : ו

 פקודת־מאסר בלי אדם טר
ש לתקופה כחוק חתומה
אלא שנים, חמש על תעלה

:כן אם
לו. יתחשק (א)
ל תחילה אותו יכרית (ב)
 ילדיו ו/או • אשתו את נשק
הוריו. ו/או

 כנ״ל. : ו 12 סעיף
 לפי אדם נאסר :113 סעיף
 להפריע אין הקודם הסעיף

 רשוח מתן על-ידי מנוחתו את
— ביקור

שלו, לעורך־דין (א)
 ו/או ילדיו ו/או לאשתו (ב)

חו ו/או שכניו ו/או הוריו
תנתו,

 הקהק״ל. של למתרימים (ג)
כ־ אדם נאסר :114 סעיף

 ענינים לשם לטלטלו אין נ״ל,
— כגון בכך מה של
לדין, העמדה (א)
ה למס דו״ה מטירת (ב)

הכנסה,
שיחרור. 0(
התנצלות .

מביעה הבא העולם מערכת

ה של לא הנאסר, של *
אוסר/

 כך על הכן צערה את בזה
ב האחרון בגליון שפירסמה

 תלוי אייזיק מר כי זה מקום
מרי אגף מזכיר קלוקלקוקר,

 התעשיד, במשרד הנוצות טת
 רר־ גנב, שקרן׳ הוא הקלה,

 אנו ומבריח. ספסר זייפן, אי,
 אייזיק מר כי בזה מכריזים

 לא איננו, קלוקלקוקר הלוי
 גנב, שקרן, יהיה, ולא היה

 ומבריח, ספסר זייפן, רמאי,
 כאלו הבא העולם והודעת

 רמאי גנב, שקרן, הוא
 ומבריח, ספסר זייפן,
 קוראים כמה קיבלו ממנה

 שקרן׳ הוא כאילו הרושם את
ומב ספסר זייפן, רמאי, גנב,
למצי מתאימה ■אינה ריח,
 הודפסה הנ״ל ההודעה אות.

בטעות.

החמשיר
 כנסת, חבר איש, היה היה

 מרפסת על בחורה שראה
 שאילתא. וה*!ש

 ענתה, היא ״הועדה,״
״מכנסת לסדר־הלילה ״זאת !


