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 למערכת׳ המכתבים מבול לפי לדון אם
 בין סוער כה ויכוח עורר לא נושא שום

 כמו האחרונים בחדשים הזה העולם קוראי
 מגיעה נלהבת מתמיכה זכרוני. אמנון פרשת
 ודרישה פרועות להשמצות עד הדעות קשת

הקיר. אל זכרוני אמנון את להעמיד
דע מה לשאול טרחו הכותבים מן כמה

 קורא ככל ואכן׳ זו. פרשה על הפרטית תי
 כשקראתי בשאלה מעט לא התחבטתי אחר
 קי היתד׳ הצעיר. של צומו על הידיעות את

 בערך, היתר״ היא עצמי. עם ממצה די שיחה
: כך

י מה אתה׳ פאציפיסט אתה ובכן, —
 תועבה היא שהמלחמה חושב אני כן. —

 מימי נורא שריד אנוש, בתולדות איומה
 היא לשלום שהשאיפה חושב אני קדם.

אנוש. בשאיפות האצילה
? זכרוני את מצדיק אתה אהה׳ —
לא. בהחלט לא, —
? משתמט שהוא חושב אתה 1 מדוע —
ה הכבוד כל לי יש קרבי כחייל לא. —
מו הוא אם נשק, לשאת המסרב לאדם אישי
 דרוש כנה. סדובו שאמנם האישי בסבלו כיח

 דעת־הקהל, לחץ מול לעמוד רב אומץ־לב
 סיבה זו גם לפחדו. הסרבן את תמיד החושב
הסרבנות. לפסילת

? הקשר מה ? מדוע —
 עצמו את להעמיד לפאציפיסט אסור —

 להאשימו שאפשר לפחדן, נחשד שהוא במצב
 במל־ להיפך, הכללי. העול מן בהשתמטות

להת בראש, ללכת הפאציפיסט חייב חמת־מגן
 להוכיח כדי במיוחד, מסוכנים לתפקידים נדב
 אמונם את יכבוש כך רק אומץ־רוחו. את

בעם. המתנדבים של וכבודם
 אי־ ,מבוססת זכרוני למעשה התנגדותך —
 המעשה לתוכן י חיצוניים דברים על פוא,
מבין... שאני כפי מסכים, אתה
 בע־קר מהנגד אני נכון. מבין אינך —

 לשאת יסרבו שבניה אומה המעשה. לתוכן
 תהיה רק היא השלום. את תכבוש לא נשק,
 מזימינה היא השלום. לשונאי יותר קל קרבן

 כי שלום. אינה כניעה מלחמה. התקפה,
 זכותו עצמאות, : כל קודם פירושו שלום,

 פרטים בחברת בן־חורין להיות הפרט של
 יכול כמידת להתפתח עם של זכותו אחרים,

אחרים. עמים בחברת תו
י לפאציפיזם בכלל מתנגד אתה בקיצור, —
 חושב אני כלומר, פאציפיסט. אני לא. —

ל להיות צריכה בחיים העיקרית ששאיפתי
 של תפקידו אפשרי. השלום בהם תנאים השיג

 החברה, מן לפרוש אינו בעיני, הפאצ-פיסט,
פר ■מחנה־ריכוז לתוך הפוליטיים׳ החיים מן
 לתוך החברה, לתוך לקפוץ להיפך, אלא טי,

המש את לשנות מנת על הפוליטיים, החיים
מלחמות. המצריך טר

? אחרים עמים אצל —
 הראשון תפקידו בבית. מתחיל השלום —

 ובמולדתו בעמו להקים הוא פאציפיכט של
 להקמת ללחום ש־וכל כזה שוחר־שלום משטר
 חייב הפאציפיסט היריב. בעם דומה משטר
הידיעה. בהא הפוליטי האיש להיות

י בעולם השלום למען ללחום כדי —..
 האחרונה התחנה הוא העולם שלום —

 חייב שלנו הלאומי האוטובוס האוטובוס. של
 היא הבאה התחנה ביניים. תחנות כמה לעבור
במרחב. שלום
? שלום חוזי חתימת —
 דבר.פאסיבי, אינו השלום דוקא. לאו —
פ ׳מצב הוא השלום חוסר־מלחמה. של מצב
פיתוח של פעולה, שיתוף של מצב : עיל

 הפרחה של משותפת, הגנה של משותף,
ל להיאבק העברי הפאציפיסט על הדדית.
לש הלאומית, להכרה להחדירה זו, מטרה

 עברי משני המעשיות הדרכים את קול
להס חייב הוא בעיקר, זו. לתחנה הגבול

 וויתור אינו כניעה, אינו אמיתי ששלום ביר
 אנטי- מעשה אינו דגל, הנמכת אינו חד־צדדי,

 המאפשר היחיד המעשה להיפך, אלא לאומי׳
 העלאת את הלאומיים, הצרכים סיפוק את

ברמה• הדגל
 לבטל אפשר י בצבא צורך אין כן׳ אם —

י הצבא את
 ודרוש בצבא, צורך יש כיום להיפך. —

 לתפקידו. ומתאים יעיל חזק, יהיה זה שצבא
 פא־ להיות חדל ביותר הגדול הפאציפיסט

 לפעול כדי גרונו. את כשחותכים ציפיסט
 הטבעיים בריתנו בני אל להגיע כדי במרחב,

 בטוח, בסים לנו שיהיה דרוש לגבול, מעבר
 לבני־ נעזור אם התקפה, כל מפני מחוסן
 המשטרים את לשבור לגבול מעבר בריתנו

מש שאותם מאד יתכן במולדתם, הרודניים
 עלינו אותנו. לשבור כל קודם ינסו טרים

לכך. צזוכנים להיות
 גורם מטבעו יהווה חזק צבא הרי אבל —

 לתמוך פאציפיסט יכול איך למלחמה• מדרבן
? חזק בצבא
 כפי יהיה הצבא אנחנו. זה — הצבא —

המ העם, — אנחנו שיהיה. רוצים שאנחנו
 נ־ צבא בכל יש נכון, הנוער. ביחוד דינה,
 חלשי־ קצינים למיליטאריזם. טבעית טיה

 בדרגה, לעליה כדרך מלחמה על יחלמו אופי
 ההיסטוריה. על רושם לעשות כדי כמכשיר

 בעיי נימוקים בתום־לבב לכך ימצאו ד,ם
 הרצון בעלי כי חשוב לכן דוקא חשיבות.

לצבא. גב יפנו לא הטוב
 יתענינו שהפאציפיסטים רוצה אתה —
? בצבא
 הראוי מן אמיתי, פאציפיסט בהחלט. —

 תולדות ואת המלחמה תורת את שילמד
מומ להיות עליו בורין. על בעולם הצבאות

 — לויד־ג׳ורג׳ שאמר כפי זה. בשטח חה
 בידי להשאירה מכדי מדי רצינית המלחמה
 סרבני״ יהיו הפאציפיסטים כל אם גנרלים.

 בידי הצבא את משאירים הם הרי צבא׳
מזה. גדול אסון אין שונאי״השלום.

ית דוקא שפאציפיסטים תרצה האמנם —
? לצבא נדבו
להת חייבים הפאציפיסטים לדעתי, כן. —
 לתפקידים הצבא בתוך ולהתנדב לצבא, נדב
 אופיו את להבטיח יוכלו כך רק מנהיגות. של

 יהיה החזק שהצבא לדאוג הצבא, של החיובי
שוחר־שלום. צבא גם

 אתה מהכל, חוץ ? לא מוזר, קצת הממ. —
 ממלחמה׳ הסולד שפאציפיסט, חושב באמת

? טוב חייל להיות יכול
 כאלה אלפים ראינו זאת. יודע אני —
 חללי המלחמה, גיבורי מיטב המלחמה. בימי

המלח את ששנאו צעירים היו הקרבות, כל
 את מולידה המותקפת למולדת האהבה מה.

ה ותאוות לזולת השינאה לא הטוב, החייל
כיבוש.

? למלחמת״הגנה מתכוון אתה —
אמי מלחמת־הגנה הגנה. למלחמה רק —
 מחרחר־המל־ של השדוף התירוץ לא — תית
 ההגנה צבא שעל מאמין אני הקלאסי. חמה

 את שרואה צבא הגנה, של צבא באמת להיות
 שיהיה מולדתו׳ על בהגנה הקדוש תפקידו

 ושוחיי־ שוחרי־החופש לכל ובן־ברית מאור
 בושר זו אין כזה בצבא במרחב. השלום

 כך על תהיה להיפך, נשק• לשאת לפאציפיסט
גאוותו.

□1מכתב
!לאמת בוז

 מהו. ערב' יודעים אינכם תל־אביב תושבי אתם,
 )873 הזה (העולים אל־אשהב על הרשימה בעד

ה האם במדינה... החמישי הגיים מקימי תיקראו
 לגדל כדי לערבים, חפות תת למען הוקמה מדינה

 לחיסול אחת דרך רק ישנה בארץ? אויבים דור
 חברי בלוויית מהארץ. הערבים נרוש והיא הבעייה
הזה. העולם מערכת

 חיפה תירושי, שמואל
 המערכת חברי אולם ההזמנה, עבור תודה

כאן. טוב די מרגישים
 ע? הכתבה אחר הזה העתים לקוראי נתווספתי

ה למיעוט הזה העולם יחם כי לציין עלי נצרת.
 אל- מרים על ברשימה נם הקו באותו הוא ערבי

! אחים כוחכם, יישר אשהב•
ירושלים גלעדי, יוסף

 היתה, )871 הזה (העולם נצרת על הרפורטז׳ה
ו פושעני... ואפילו פזיז קל־דעת, מעשה לדעתי,
 אוביקטיבי באור הפרשה את שהציב הזה העולם

 אוביקטיביות של שאלה אין כאן נהג. בחוכמה לא
 עיני את לסנוור כמוה אין מדיניות בעניני כי

הפיכחים.
 ותוקם בישראל הדמוקרטי השבועון נא ...יחוסל

! עממית פשיסטית מפלנה
ישראלי פשיסט

דן אורי לזכר
 יום ״ערכתי הרפורטז׳ה את שקראתי אחרי

 אחד ו״יום )873 הזה (העולם עצמי״ לזכר פרט
שה מפחד הנני )862 הזה (העולם קבצן״ הייתי
 הבאים מאלה אחד או ההכנסה מם נובה או רהר
 הרוצים הזה, העולם כתבי אלא אינם במנע אתי

 לי, ייעצו או לי. אימרו שהוא. ענייז באיזה לחקור
 מקרה עם פנים אל פנים ע7כשאפנ לעשות מה
ן כזה

 תל־אביב זקן, יצחק
 את המבקר תייר אתה כאילו פנים העמד

ובישראל. חותנת
ל ללכת לראשונה חוייבתי כאשר 12 בת הייתי

 למטרה העממי. בבית-הספר היה זה סרט. יום
שכ בכוח שלם שעור המורה הקדיש זו חינוכית

 למכסימום. הניע הזונות מספר אשר עד נועו
 ליחס זכיתי ולכן אלו שנור ממעשי נמנעתי כרניל
 יום לאחר שבוע מהמורה חמוצים ולפנים שלילי

שכזה. סרט
באר״שבע בן־צור, אסתר

הוגן מישחק
 פתח־ מכבי ננד יפו מכבי משחק של התיאור

 ונדוש מלא חד־צדדי, היה )873 הזה (העולם תקווה
 לכל המשקפות במקומן, שלא פוגעות הערות
ל יודע שאינו נרוע שחקן של דעתו את היותר
בכבוד. הפסיד

/ בליגה שישי מקום התופסת יפו, מכבי ניצ ב
 א׳, בלינה שני במקום המחזיקה הקבוצה את חה

הקבו את ולעודד לשבח יש כך ועל הוגן במשחק
צה.

צה״ל מאסטרו, שבתאי ראשון רב־־סמל
 מתעניין הזה העולם של הספורט כתב היה אילו

 קבוצת כי ללמוד בנקל היה יכול בספורט. קצת
 הספורטאית הרעננה, הקבוצה כיום היא יפו מכבי

 יש זו וקבוצה בארין. המכבי קבוצות בין והטובה
 בסים לה שיש משום ותעלה תעלה היא עת־ד. לה

העולה. הנוער מן מעולה ונוער מוצק
ראשון־לציון גיסין, יעקב

ומין חור,
 היומן את בפרסמכם לציבור נדול שרות עשיתם

 הפותח ),874 הזה והעולם במעברה״ הביניים ״יםי
 כעורך־ אולס הוותיק. האורח לעיני חדש עולם

 קוראיכם לב תשומת את להסב רוצה הייתי דין
 לתשומת־הלב בעמודיכם זכתה שלא אחת, לנקזדה
לה. הראויה
ה בדיד שלא שכיבה בעוון נשפט היומן בעל
 נערה בשידול או באונס הואשם לא הוא טבע.
ה שהאשה מעשה בעש־ת אלא ,16 לניל מתחת

 אולם מרצח, לו הסכימה עצמה הנדונה מבוגרת
 כבלתי- נראה הבריטי הפוריטני המחוקק שבעיני

 :המשפט בבית וחבריו השין השופט כדברי טבעי.
 נועד שלא הנוף מנקבי נקב לכל אבר־המין ״החדרת

זו״. למטרה טבעי באופן
 המדעי המחקר שלאור להעיר לעצמי מרשה אני

או הכלח. עליה ואבד מגוחכת זו הנדרה החדיש.
 באופן הזמנים. עם התקדם לא הבריטי החוק לם

 שגי קשה מעניש עודו הוא לנמרי. בארבארי
 הומוסקסואלי, מעשה המבצעים מבוגרים גברים

הישר החוק בכך. וחפצים מסכימים ששניהם אף
ל מרבים שאין אף האנגלי, החוק עם זהה אלי

בצעו.
 השעה הניעה כי היום לסדר כהצעה מעמיד אני
 נא יינתן הזאת. החוקית התפיסה כל את לבטל

 מגונים ולמעשים אונם למעשי המכסימלי העונש
מבו שאנשים מעשה אולם ונערות. נערים בנוף

 אומללה נטיה עקב אם אפילו לו, מסכימים גרים
 המקובל, המוסר מל חורג הוא טבעית״ ו״בלתי

פשע. להיות יכול אינו
תל״אביב עורך־דין.

אוהב אתה מי את
 האנשים בין למנות כנראה שכה קינן ...עמום

עצמו. את )873 הזה (העולם אוהב הוא אותם
 מחניים ארגמן, צבי

ל ממה לדעת קשה לא ? שונאת אני מי את
 אלה את בעיניהם. ההכסים את שונאת אני התחיל.

 ששונאים אלה את הכל. ואת כולם את ששונאים
 סכין התוקעים את הכלל. מן יוצא ובלי בכלל
 את הזה. בעולם 'פרנסה לשם הציניקאים את בנב.
 את פנים. משוא להם ויש מורא להם שאין אלה

 טיפום. שום מייצגים שאינם אלה את קינן. עמום
ל הכשרון להם אין בםדר_ננם שאינם אלה את

 היו אם וספק ידידים שאין-להם אלה את הסתדר.
ידידים. פעם להם

תל־אביב דין, רינה
ו זאת במדינה לאהבו שראוי שהיחיד' מסתבר

 עמוס הוא החיים) את לנו ציווה (ובמותו נהרג לא
קינן.

חיפה אביבי, ראובן
ה קב״ ה חשבון על

ל לכם שניתן מועט הוא הזמן כי לכם ...דעו
 (העולם חשבוני על מדפיסיס שאתם כל את תקן
 ש־ מה ידברו הקרובים הימ-ם אחרת ).873 הזה

 המבשר המטביל. יוחנן לטובת לעשות יכול הקב״ה
 ומשי־ ומושיענו אדוננו בן־דייד ישוע ביאת את

 את לנחם בקרוב המופיע לעולם, והקיים החי חנו.
שנ אחרי לא ואך המנחם בשורת ומקבלי המנחם

מפי)... יצא לא כזה דבר כי תיים,
 עמוק אני וסו. לי אין אך לכתוב לי יש הרבה

 — וליל יום שנת משלושים למעלה זה מאד
 הזה הדבר במאומה. עוסק לא שאני אומרים ואתם
 ו־ הקב״ת רחמי ״ה. הקב לפני בחשבון נם יבוא

! הללויה עליכם. ווסדיו
ירושלים בן־דויד, חנן יהודה

הצדק כספי
 אותם מכה שהאוצר מאלה אהד שאני ...מאהר

 ראשון מסים מרבן להיות מתעתד הריני יום יום
 אשלם שלא עד קבל מכריז הריני ישראל. במדינת
ו בצידם) (והנימוקים הכנסה לסם אחת פרוטה
לבית־הסוהר. יכניסוני אם אפילו
 של בסופו יתאנדו המםים שפרבני מקווה אני

ל המפלגות לתכסיסי מעל להתרומם וידעו דבר
 ל־ הממשלה את ויכריחו המסים בשאלות מיניהן
צדק. של למס שלה המסיס מדיניות את שנות

באר־שבע (בובי), פדרמן יהושע
הפפרים שרות
 תודת נם זו. תודה עם (ויהד המלאה תודתי

 העולם של הספרים שירות מפעל על מחברי) רבים
 להניד יכול אני הראשונים, הנסיונות בשני הזה.

חיפה רייך, יהושעהצלחתם. אחת במלה
הכתובת

 ברצוני עתידו. את המחפש .21 בן בחור הנני
 שתעזור מועילה לעבודה מחיי שנים מכפר להקדיש

ה ידיעתי מיטב לפי בקשיים. החיית למדינתי נם
 הננב, זהו הרי נחוציס מאות ועוד אני שבו מקום

 למרבית אולם בצבא. שירותי בוס) נקשרתי שאליו
 שתד עבודה להשיג וכיצד היכן יודע איני צערי
לנגב. ליכני

 אביב תל רובינשטיין, צבי
 מלאים פרטים יקבל רובינשטיין הקורא
 העבודה בלשכת בערבה או בנגב לתעסוקה

בבאר־שבע.
עזר ■למר עזרה
 הידיעה מסירת נגד תוקף בכל מוחים אנחנו

 נתקל התיירות, עניני על הממונה עזר. מר כי
 (העולם התיירות משרדי ארנון מצד באי־שיתוף

 עזר מר בין מלא פעולה שיתוף קיים ).871 הזת
 מעריכים ואנו המאורנגים התיירות סוכני וביו
 עור סר של הברוכה והעבודה ההישגים את

התיירות. בשטח
אברהמוף, א. מלמד, ד.
 בישראל, ותיירות נסיעות סוכני התאחדות

תל־אביב
ענייני תרגום

 לא ומה לתרנם מה הוראה שום לי ניתנה לא
 ).873 הזה (העולם הרקוויאם של מהטכסט לתרנם

 כי עיקר. כל מקבלה הייתי לא לי ניתנה אילו
 לפי רק עלי המוטל את לעשות יכולני זה בנידוז
שלי... הבנתי

הבתו ולמרים לישו המתייהסים הקטעים ״אותם
 מילאתי אד כהווייתם. תרנמתימ לא אמנם לה״

וה העניין לפי מקבילים תפילה בפסוקי מקומם
תוכן.

אביב תל דרור, אפרים

העולם
א ב ה

 המצויר השבועון
לאי־נפורמציה

סודי דו״ח
שסיי־ האתריקאית הסינאט ועדת מטעם

האמרי הציוד ביזבח על בישראל, רה
: קאי

 של ממאיר לביזבוז אופיינית דוגמה
 מצאנו האמריקאי המסים משלם כספי

כמ חלודות, מכוניות שלדי בשער־הגיא.
שי לאחר שם מוטלים היו חדשות, עט

ב נמסרו הם כי נתברר חד־פעמי. מוש
ש בלתי־אחראיים אלמנטים לידי שעתו
האמריק המסים למשלם כלל לדאוג מבלי

ה בנסיעה עיר מכוניותיהם את זנחו אי
 באמבולנסים בדרך להמשיך כדי ראשונה,

נוחים.
 עזרה עוד תינתן לא כי ממליצים אנו

 יישנו לא כי יובטח כן אם אלא לישראל
כאלה. מצערים מקרים

עלינו> (לא חמשיר
 ביש־מזל איש היה היה

 נכשל. הוא מעשיו שבכל
 תהום מי חיפש הוא
 איום לעומק עד
האומלל. מצא, הוא נפט רק אך

875 הזה העולם


