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בע״מ. הזה העולם :לאור המוציא
,62239 סל. ת״א, בע׳׳נז, שהם נושה דפוס

ה תוכו עבור אחראית איננה המערכת
 תחת המתסרסמות מודעות כולל מודעות,
 לנוסע* ״רו״וז לצרכו," ״רויח הכותרת

 המערכת. על־ידי ונערכות המוכנות וכו'
 תל־אביב, ובניו, מוסל דוד :החמצה

;5613 מם׳ מלפו! ,24 אחר־העם רחוב

הראשי: העורך
אבנרי אורי
המערכת: ראש

כהו שלום
עורכי־משנה:

סלע אורי איתו, רוב
תבנית: עורך כיתוב: עורך

צור אחרוו כשת סילכי
המערכת צלם בכיר: כתב
אריהכרו תבור אלי

המערכת: חברי
נלור, שייע נכי, ניצה כיכר, ישראל

 רוני ורד, רותי הורוביץ, דויד גלילי, לילי
 משח מאובר, אוסקר חרמוו, אברהם זוהר,
הרו, שלמה עמוסהינו, סטו, אביבה לשם,

חראשי: הצייר
ברתור שמואל

:מעברת מנהל רפוס: עורר
רוו נתו אריאל אריה

במד״נה ביותר הנקרא וזעתון

׳ 7'
 בבית־קפה כהן שלום עם ישבתי השבוע

 ערבים, כעשרים ישבו מסביבנו ברפיח. קטן
 עתה נראית איך שאלות. עלינו שהמטירו
 נשארו האמנם ביפו? המצב מה זרנוגה?

 הם איך מצבם? מה ובלוד? בחיפה? ערבים
עליהם? חלות הגבלות אילו מתפרנסים?

 שנים משך הפליטים. ישבו: הם הנה
 של בלתי־ספורים אלפים עליהם, כתבנו
 הראשונה ההזדמנות לנו ניתנה עתה מלים.
 התמונה אמנם אם צדקנו, אמנם אם לבדוק

 ללא כמעט מרחוק, אותה שראינו כפי היא
אישי. מגע שום

 של עדה תמיד היו הפליטים רבים, בעיני
סכי בהשחזת ולילה יומם העוסקים רוצחים,

 הקרוב היהודי של בבטנו לנעצן כדי ניהם
 הם הפליטים כי אמרנו אנו ואילו ביותר.

 למצוא קל כי ישראלית, לפעולה אידיאלי כר
 ערב, ממשלות נגד משותפת לשון איתם

במרחב. לשלום האמיתי הגשר הם וכי
 הזה העולם כי לחלוטין השתכנעתי השבוע

 שנים בשמונה למדינה אבדה וכי — צדק
ב המצב את לשנות זהב הזדמנות אלה

 האלה האנשים הפליטים. בעזרת מרחב
 המצרים. מידי בלתי־פוסקת מהשפלה סבלו

 חסרי־מספר. ככלבים ברצועה הוחזקו הם
 נגד לנצלם המצרים בידי עלה זאת בכל

 אליהם דיברה לא שישראל מפני ישראל,
 סיפרה לא דבר, להם הציעה לא מעולם,

 שנשארו הערבים של מצבם מה אפילו להם
 שעור אין עד בתנאים עתה והחיים בישראל

 הפשעים אחד זה גם משלהם. טובים יותר
 מתעכבים אנו שעליו ההסברה, מנגנון של

זה. בגליון אחר במקום
יש הגשימה לו קורה היה מה תמה אני
 ישמעאל״, ״מיבצע תוכנית את למשל, ראל,

 הצעה או הזה, בהעולס בשעתו שפורסמה
? לזו דומה

★ ★ ★
 הקערה את להפוך אפשר עוד עתה גם

 הזה העולם הציע האחרון בגליון פיה. על
 עבר לא עוד זו. ברוח מרחיקות־לכת הצעות

 גדולה תוכנית בעזרת עזה את להציל הזמן
הפליטים. לשיקום ובעלת־מעוף

 טובה. בחברה אנחנו שהפעם רואה אני
 ג׳ורג׳ הבישוף הצטרף הגליון הופעת למחרת

 הציוני והעתון זו, לדיעה רשמית חכים
 ארוך מאמר כתב אובסרבר, ג׳ואיש הבריטי,

 בשאר שהוא העתון, קובע כיוון. באותו
יש ממשלת של מובהק בטאון השנה ימות
ראל:

מו להיות היתה צריכה ישראל ״ממשלת
 של הכיבוש השלמת עם מיד לטפל כנה

 200,מ־ססס למעלה של בבעייתם עזה רצועת
 תוך אפילו שם. הנמצאים הערביים הפליטים

 היה שבועות, תוך ספק ובלי בודדים, ימים
 צודק פתרו! שייתכן לעולם, להראות אפשר
 בעזרת הערביים, חפליטים לבעיית ויעיל

 כזה באופן לכך. רצון קיים רק אם האו׳׳ם,
 שונה צביון מקבל סיני מיבצע היה גם

 במקום אך ואפריקה. אסיה כל במיני לגמרי
ל פתרון התובעת לעזה, נשלח כך לנהוג
בעק בעולם, הקיימת ביותר החמורה בעיית

 שלטון של מנגנון־שיגרה הכובש הצבא בות
צבאי.

ב השלטון שצמרת כנראה, היא, הסיבה
 אלה, מבעיות דעתה את מסיחה ישראל

ומ בטחון בעניני לחלוטין שקועה בהיותה
חמור״. משגה וזהו בינלאומית, דיניות

 קורא קול קולנו היד, ארוכות שנים משך
 דברינו צוינו בלתי־ספורות בפעמים במדבר.
 דרושות שתמיד נראה וחבלה. השמצה כדברי

 פוליטיות תבוסות בתוספת שנים, כמה
ל יהפכו ההשמצה שדברי כדי ממאירות,

תבונה. דברי
★ ★ ★

 ולא לב, עמום את להכיר היטבתי לא
 שכתב בקטע אולם אותו. להםפיד אבוא
 פרט חסר האחרון, בשבוע קינן עמום עליו

 עתונאי של מותו על חיוור אור השופך
 ניתנה לא שמעולם שקט בחור זה, צעיר

ל עבודתו, מקום במסגרת ההזדמנות, לו
 זה שפרט הראוי מן כוחותיו. לשיא הגיע

יוזכר.
ל חברים כמה ניסו האחרונים בשבועות

את בתל־אביב נסיונית במה על העלות
כה להד שזכה קינן, עמוס של מחזהו

 לב עמוס ).956 הזה (העולם בפאריס רב
זה. בנסיון מרכזי תפקיד למלא צריך היה

 הקרבי, לתפקידו לב עמום גויס בו בערב
 המחזה. של אחד קטע להקליט צריך היה

ליה אפשרות לו לתת כדי נדחתה, ההקלטה
 זאת היתה האחרון. החופשי מערבו נות

 הקטע, את קורא כשאני עתה, לנצח. דחיה
 סמלי משהו שיש להרגיש שלא יכול איני

 נקרא להיות צריך שהיה זה, בקטע דווקא
זה. צעיר בפי ודווקא זה, בערב דווקא
:הנהו

 לא הזקן צעיר. ואיש זקן איש היו פעם
 לצעיר: ואמר התעוור שבסוף עד טוב, ראה

 נתן הצעיר אז שלך. העיניים את לי תן
העיניים. את לו

השיניים. כל לזקן לנשור התחילו כך אחר
 כך אחר השיניים. את לו נתן הוא אז

 חרש, ונהיה וברגליים בידיים שיתוק קיבל
וה הרגליים הידיים את לו נתן הצעיר אז

אוזניים.
 איזה לצעיר: ואמר נורא מבסוט היה הזקן

ל איך יודע לא אני אותך. לי שיש מזל
 הצעיר אז בך. מתגאה כך כל אני לך. הודות
 מה אין בבישנות: ואמר עיניו את השפיל

אנושית. חובה מילוי היה זה להודות,
השעון. את גם ממנו ביקש הזקן בסוף

 לתת. הזמן כל לו שנמאס אמר הצעיר אז
 נחיה שהוא ואמר ברוגז אתו נהיה הזקן אז

 את שמע כשהצעיר מערכים. ומתפרק ציני
 — ומאז השעון. את לו ונתן הזדעזע הוא זה
 יודע לא פעם אף הוא מאז — תאמינו לא

השעה. מה בעצמו
 תבכה אל — מדינה רצית : השכל מוסר

השעון. על
 רימון־יד מרסיסי בסיני, נהרג לב עמוס
 באחת הנסוג האוייב בידי ניצרה ללא שהונח

 אהב הזה השיר את כמלכודת. העמדות,
 קר בחוץ, קר / עתים, יש ״בחיי במיוחד:

 אבל / מוזר, כה דבר אחוש אז / בפנים.
לומר.״ אדע לא — מה

חבל.

¥90? ,

מכתבים
הגבול היכן

 לפליטי אזרחות של מעמד לתת הצעתכם
 המדינה בידי תישאר שהרצועה בתנאי עזה,

 של מלאכודמחשבת היא ),997 הזה (העולם
 שזה בצדק אמרתם ותעמולתי. מדיני מעוף
 ישראל לתביעת היחידי הרציני הבסיס יהיה

ברצועה. להחזיק
 הודיע גליונכם, שהופיע ביום בו והנה,

 וחרצועה שבמקרה הממשלה של רשמי דובר
 פנים בשום יינתן לא ישראל, בידי תישאר
לפליטים! חוקי מעמד

 מנהיגינו לטפשות גבול איז בכלל האם
הפוליטיים?

ירושלים כרמי, ישעיהו
שביתת־הנשק. גבול ישנו:

 המאמרים את לי מתרגמים שבוע כל
 ללמוד רוצה אני זה בשביל ורק שלכם

חשו שלכם שהמאמרים חושב אני עברית.
 צריכה ישראל כי שכתבתם זח ובעיקר בים

 ולעשות הערביים הפליטים עם טוב להתנהג
 כמה יודעים לא אתם שלה. ברית בני אותם

 לפתור ישראל תצליח אם וחשוב. נבוז זה
 לעצמה תכבוש היא הפליטים, בעיית את

 צבאיים נצחונות עשרה שאפילו במרחב עטרה
לה. רוכשים היו לא

חיפה מחפוז, עלי
המסע כעקבות

 מורה אני לטיראז, המסע ממשתתפי כאחד
 הזה (העולם הטצויינת הרשימה על לכם
כמזכרת. הזה הנליוז את לי שוטר אני ).996

אלפא בית חנון, אפרים
 והיא כחז שלום של הכתבה את קראתי

.מאד טובה לדעתי . .
צה״ל אשר,

 אני כהז, שלום של הזאת הבומבה אחרי
 לשארם נקרא שלטה, מיפרץ שבמקום מציע

שלום. מיפרץ אל-ש״ר
צפת יחיאלי, יעקב

יחיאלי. לקורא טודה אל־שייך שלום
ומעשים דיבורים

 נלהב ואולי קבוע לקורא הפיכתי תהליך
 שהופיע עד — רב די זמן נמשד עתונכם של

 )996 הזה (העולם וחזרה״ ״לשם המאמר
 עוד נבל לא המדרגות. מכל אותי והפיל

לשוא! היה הכל כי הכרזתם וכבר הנופלים, קברות על אחד פרח
ו הקרב בשרה מזהיר נצחוז ...שנחלנו

 יכול הפוליטיקה בשדה חרוץ כשלון לצרי
 ש־ מה עתונים. מוכר נער גם לספר היה

 המצב, של מעמיק ניתוח היה מכם חיכינו
 שאתם כפי המאבק המשד לעתיד, סיכויים

לשוא. חיפשתי זה כל אותו. רואים
 של מקומו את למלא רוצה הייתי לא
 מאמריו ומתוד זה, ברנע הממשלה ראש

 כיצר לי ברור לא הזה העולם עורר של
 — אחראי כה תפקיד למלא מצליח הוא היה

ל ההזדמנות. לו שניתנה נניח אם אפילו
חריפה. כה ביקורת מהשמעת זו בשעה להמנע יש דעתי׳

עוז נחל יעקבזון, דן

סנטי אין במדיניות אייצ&יים. ערכים על
. מנטים ..

ירושלים רילף, יוסף
 אותו ידעתי אילו נם — סוד אנלה לא

 למדינת עלה סיני שמיבצע אומר אם —
 היח וזה ודולרים. לירות הרבה ישראל
 תארו יחסי. באופז ומהיר זול מיבצע

 הקדישה אילו קורה היה מה לעצמכם
 לבז, לטטכ״ל זה מסכום חלק רק הממשלה

מז תפיסה ובאותה תקיפות באותה שיפעל
שלום. להבאת התנאים את ליצור כדי הירה

 פחות לא השידור תחנת חשובה כיום
 הנבונה התעמולה השפעת ואילו טהתותח

 כיבוש .כי בחזית. י חיילים י מהריגת גדולה
 ביותר, הטוב במקרה עשוי, צבאי משלט

קילו כמה עוד האויב צבא את להרחיק
 רעיוניים משלטים כיבוש ואילו — מטרים

 באלפי ירחיק ערב בירות בתוך ותעמולתיים
המלחמה. סכנת עצם את קילומטרים

תל־אביב לוין, ז. ד״ר
 לשדר צריד היה שלנו התעמולה שירות
 הסובייטיים לעמים תכופות קריאות ברוסית

 הטובה הדרר זו לג׳יהאד! ״התגייסו בנוסח
 בטוח אני הברזל!״ מסר את לעבור ביותר

ומש המסקנה את מסיקים היו שהרוסים
ת... המתנדבים את אירים בבי

שבע באר־ כ״ נוח
רחמנים כני רחמנים

ה כסיפור הכתרתם כאשר עשיתם נכון
 הבדואית סיגיה בילדה המעשה או* שבוע

 מאלף יותר הבהיר זה ).997 הזה (העולם
 פראים אינם חיילינו כי ונאומים מאמרים
 לב פועל הקרב בסערת גם וכי צמאי־דם

צה״ל. לוחמי בקרב חם יהודי
ירושלים שיפמן, רות

ה של ההומאניים לרגשותיו הכבוד כל
 נתז מי אר בילדה. שטיפל הצבאי רופא

 השנה, בת הפעוטה את לו לאמץ רשות לו
 למסור דורש המוסרי החוק איז האם כבת?

הילדה? את לה שתאמץ ערבית משפחה או ערבי למוסר הילדה את
חיפה ברומברג, ד.

על־ חוקי באורח אומצה לא סיניה הילדה
 למקלט נלקחה רק היא בכר. אלברט ד״ר ידי

המוסמכים המיסדות יחליטו אשר עד בביתו,
. עתידה. יהיה מה

 הבד על בחיפה. קולנוע בבית ביקרתי
 זכר הישראלי, הקרבי היום! את הקרינו

 כניעת נראתה עת והנה, סיני. למערכת
 יחפים, — לשבי הולכים ערבים ומאות עזה

 ולעומתם ראשם על ידיהם ועלובים, קרועים
 כ־ אותם האוספים הרעננים, ישראל חיילי

 כפיים במחיאות הקהל פרץ — למכלאה צאז
 לקהל בוז הרגשת הרגשתי אודה: סוערות.

מהאקטיביסטים הנני עצמי אני וחבל, זה,
 את להכריע יש כי והערב השכם וטועז

יכולתי. לא ערבים, אותם על ולעלוז לשטוח ברם, בהקדם. המערכה
צר,״ל בן־דויד, גדעון

הדברים היו לא
 כה וחיילים מצביאים יש ישראל שלמדינת יתכן זה איד לי להסביר תוכלו אולי

 כר? כל חלשים מדינאיה ואילו מזהירים
 דוג- אבל ניל, של עניין שזה חשבתי פעם
 פרלמנט חברי שהפכו מפקדי-פלמ״ח של מתם

 הרואה לאדם דעתי. אח שינתה שיגרתיים
העולם. של התעלומות אחת זוהי מרחוק, הנעשה את

גיו־יורק לחמן, ביל
 האיצי במת מעל בעומדו שנתיים, לפני
 רבה בנאווה ראש־המטשלה הכריז מדיון,

 חשוב אלא יאמר, שהעולם מה חשוב ״לא כי
 פטפוט־ פשר מה ובכן, נעשה!״ שאנו מה

 מסוגל שאינו הוא יודע באם הזה, הסרק
כלשהו? מדיני לחץ בפני שעות 24 כעבור לעמוד

תל־אביב ק., ר.
ל ״ כ ט בן מ ל
התקפת-שלום. לערוד הזמן עכשיו דווקא

מהג עם ולתת לשאת שלנו הדיפלומטים על
הרפוב המצרית הממשלה אם מצריים, רים

 תמיד הרי במגע. אתם לבוא תסרב ליקנית
 האחראי הוא פארוק כי לטעון ישראל יכולה
 ולכן מצרים, לבין בינה המלחמה למצב
לקשקש המקום כאן ואין לבטלו. מוסמר הוא

ה (העולם סרחון״ ״פצצות הכותרת תחת
 פרטי ״מכתב מתור ציטטה הבאתם )979 זה
 מנמק שבו שניאור״, זלמן המשורר של

 לישראל, מאמריקה חוזר אינו למה כאילו
 בז־ דוד על שלילית דיעה כאחד ומשמיע

עסקנים. ושאר אלתרמן ונתן גוריוז
 ש- מודיע שבועיים, טלפני אלי במכתבו

 כזה פרטי מכתב כתב לא מעולם כי ניאור
בדוי. הוא הענין וכל

תל־אביב ביאליק, בית אונגרפלד, מ.

מרחובות ג׳נטלמגים
 כדור־יר קבוצת בהולנד ביקרה זמן לפני

 עברית גם מדברת שאני מכיוון מרחובות.
בביקורי קצת אותם הובלתי הולנדית, וגם  רק לא אייזינים. היו האלה הבחורים הם.

הת נם אלא משחקיהם, בכל כמעט שניצחו
למופת. ונהג

 שרו בזטז, בדיוק מקום לכל באו הם
 דיברו לצעוק, בלי עבריים שירים בסירה
 ישמע השני בקצהו ארם שכל מבלי ברחוב
 לא אבל בדברים, הביטו בחנויות אותם.
ל אותם החזירו ואפילו — אותם שברו

וו. כמו תהיינה הקבוצות וכל הלוואי מקומם.
אססטרדם היגנםליך, ורדה

המולדת תחי למען נבלו
 שאין ללא־חת, העשויים כלוחמים לעד, תעמוד דמותם אלת, ישראל ״כפירי

 אהבתנו אותם. המרתיע וקושי מכשול ואין לנאמנותם סייג אין למסירותם, גבול
!״ כאלה בניס שילדו האמהות אשרי שנפלו. הלוחמים להורי שלוחים ויקרנו

 כלפי במדינה אדם כל של רגשותיו את ראש־ממשלת־ישראל ביטא אלה במלים
ומשפחותיהם. השני הסיבוב נופלי
 של זכרם להנצחת הצנועה תרומתו את לתרום הזה העולם של חפצו רב

 תש״ח. מלחמת של הארוכים בחודשים זאת שעשה כפי המולדת, למען הנופלים
 לסייע עצמן, השכולות המשפחות אל וביחוד קוראיה, אל המערכת פונה כן על

זו. יקרה במשימה בידה
 את ימיס, שבוע תוך למערכת, להמציא מתבקשים ביתם, ובני הנופלים חברי
 הרשימה כי להקפיד נא ופעלו. אופיו חייו, על רשימה בצירוף יקירם, של תמונתו
 המשפחתי, מצבו הנופל, של המלא שמו הבאים: הפרטים את האפשר, במידת תכלול,
 על האזרחיים. בחיים מעשיו חייו, את הקריב בהן הנסיבות ומותו, לידתו תאריך

 התמונה. את להחזיר יש שאליה הכתובת את וכן שמו, את לרשום נא התמונה גב
לתעודתן. התמונות החזרת על ותקפיד זה, בחומר באהבה תטפל המערכת

הזה, העולם למערכת שבוע, תוך האפשרי, בהקדם להמציא נא החומר כל את
הסולדת.״ תחי למען ״נפלו לציין: נא המעטפה טל תל־אביב, ,136 ד. ת
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