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 השבוע עסקו לראות, לי שנזדמן כמד, עד
 מי בלשית: עלילה בפתרון רבות משפחות

 מסביב ישבו אנשים ארצי? מירד, את הרג
 והם לפניהם, הזה העולם כשגליון לשולחן,
סו פרטים משווים תרשימים, בציורי עוסקים

אותן. ופוסלים תיאוריות מציגים תרים,
 שמחון, חיים עם ישבתי כן לפני שבוע
 היו לפנינו עצמו. עיסוק באותו ועסקתי
 מיסמכים וציורי־שיחזור, תרשימים מונחים

 משלנו: דעה לעצמנו לגבש ניסינו ותעודות.
מירד,? את הרג מי

 בצורה לי נתגלה מרתק היה שזה כמה עד
 כשלפתע בדיון, שקועים ישבנו בלתי־נעימה.

עמו בשלולית שנינו יושבים שאנו לב שמנו
 כן לפני שעה ששכחתי נסתבר מים, של קה

 לא מאתנו ואיש הברזים, אחד את לסגור
 והציפו קערתם גדות על עלו המים כי הבחין
 והחדר. הפרוזדור האמבטיה, חדר את אט־אט
 כדי שעה לרבע הדיון את להפסיק נאלצנו
יסודית. ספונג׳ה לעשות

★ ★ ★
ה שאנשים, להיווכח בלבי שמח תמיד אני

או כמעט פונים עוול, להם שנעשה סבורים
 שהעתון גמור בבטחון הזה, להעולס טומטית

שר וכי קולם, את להרים להם יעזור מ
ביש בית לכל קולם אח ישא שלו ד,פרסום

ראל.
נמ אלה מבקשי־צדק בין כי הוא המוזר

 בפשעים שנאשמו אנשים קרובות לעתים צאים
 קיימת בפרשתם. ארוכות טיפל הזה ושהעולם
 אוטומטית להשמיץ נטיה העברית בעתונות

 לדין, להעמידו החליטה שהמשטרה אדם כל
 במשפט. האיש שהורשע אחרי שכן כל ולא
 להעולם אחר־כך פונים כאלה אנשים אם

להגי במינה יחידה הבעת־אמון וו הרי הזה-
זה. עתון של נותו

 תופעה לאותה לב שמתי שבועיים לפני
 נאשמי נגד המשפט בפתיחת שנכחתי בשעה

 את שגינה בארץ עתון היה לא כפר־קאסם.
 כמו קיצונית בחריפות כפר־קאסם, מעשה

לשו הנאשמים היססו לא זאת בכל זה. עתון
 שניתנה ברגע וידידותי, חפשי באופן עמנו חח

לכך. ההזדמנות להם
 נכס הוא עתון של בהגינותו זה אמון

לעולם. אותו נפסיד שלא מקווה אני מאד. יקר
★ ★ ★

 חדשה. שמחון פרשת היתד, לא בשבילנו
 חבר, באמצעות שמחון, אלינו׳ פנה למעשר,

 מאבקו את שניהל בשעה שנה, לפני עוד
 היד, לא שעה אותה זריקות־האמת. לקבלת

 והיתד, לא, או זה במאבק ינצח אם ברור
יועיל. ציבורי שפרסום אפשרות קיימת

 שמוטב אז הוחלט נוסף שיקול אחרי
 לתת כדי מפירסום, שלב באותו להימנע
 ליועץ ובעיקר — בדבר הנוגעים לאנשים

 להחליט הזדמנות — כהן חיים המשפטי,
 לחץ ללא שלהם, מצפונם לפי החלטתם את

 שיקול זה שהיה הוכיחו התוצאות מבחוץ.
נכון.

יכול ״סקופ״. בידינו היה עתונאית, מבחינה
 את ושמרנו עליו ויתרנו אותו. לפרסם נו
 את הכובש עתון? איזהו בסוד. הפרשה כל

יצרו.
★ ★ ★

 בסימן עמדה כולה כשניו־יורק ימים היו
ש גדולים, עתונים שני בין מלחמת־איתנים

 היה האחד רעהו. את איש להשמיד נשבעו
 לוויליאם השני הגדול, פוליצר ליוסף שייך

הירסט. רנדולף
ה את מזה זה לגנוב נהגו העתונים שני

 מהם לאחד היה אם חופשי. באופן ידיעות
 היסוס, בלי אותו מעתיק השני היה סקופ,

 כעבור אותו ומפרסם הנוסח, שינוי תוך
 זה היה כאילו הבאה, במהדורתו שעתיים,

המקור. את לציין בלי שלו, סקופ
 את לדפוק הירסט החליט הימים באחד

 המלחמה בקובה סערה שעה באותה יריבו.
 פירסם הירסט ספרד. לבין ארצות־הברית בין

 המהולל הספרדי הגנרל כי מרעישה ידיעה
 קלה שעה כעבור נשבה. תועידי מיבנוג א.

 הראשון עמודו כשעל היריב, העתון הופיע
ה אותו את שבישרה כותרת־ענק מתנוצצת

מאורע.
 היום, למחרת הירסט, פירסם בתרועת־נצחון

 היה לא הענין כל כי נסתבר ראשי. מאמר
 אלא היה לא הדמיוני הגנרל שם נברא. ולא

 העתון ידיעות״. גונבים ״אנו הפסוק קיצור
בפח. נפל היריב

 ביום שעבר. בשבוע זו בפרשה נזכרתי
 גל־ תל־אביב ברחובות נפוצו בערב השלישי

 את שערם על שנשארו הזה העולם יונות
סי את ושהכילו שמחון, חיים של תמונתו

 שמחון נעלם כן לפני קלה שעה הגדול. פורו
 הופעת שעם ביודעו החיפאית, מדירתו עצמו

ישראל. עתונאי כל עליו יסתערו הגליון
שמחון. את ראה לא עתונאי שום כן, על

 לא כן, לפני שבועיים כבר שוחרר כי אף
 הופעת עם אך לכך. לבו את עתון שום שם

 הפסידו כי הבינו הזה העולם של הגליון
עשו? מה סקופ.

 עושה היה אשר את עשה אחרונות ידיעות.
 את פירסם הוא ואחראי: הגון עתונאי כל

 כי ציון תוך הזה, העולם של סיפורו עיקר
 שמחון אמר הזה העולם כתב עם ״בשיחה

.כי . ״.
רב באוזני להודות מסוגל היה לא מעריב

 בידיעה אותו הקדים שבועון כי קוראיו בות
 הפרטים את העתיק פשוט הוא חשובה. כה
 גדולה, בידיעה שהם, כמות הזה העולם של

 כמה הוסיף אמריקה, את עתה זה גילה כאילו
 שמחון של עורך־הדין של סתמיות מלים
 הזכיר לא אך בטלפון), כנראה התקשר (עמו

החומר. את לקח מניין אחת במלה אף
 רובם רוב קראו כבר הרגע שבאותו מאחר

 הזח, העולם של סיפורו את מעריב קוראי של
 מסויים זילזול על שהעיד מעשה זה היד,

הקוראים. ציבור של באינטליגנציה

מכתבים
!רביזיה

 הנפלאה הכתבה על ידיכם את לוחץ הנני
 ).1006 וזוה והעולם שמחוז חיים .ר.0ר. אודות
 ב־ משותפת לעבודה וחבריו מידידיו כאחד

 ולא ישפוט לא ששטחוז תקוה הנני צ.ה.ל.,
סי ברצח האשם את למשפט שיביא עד ינוח

ביז הנכם בכתבתכם חברתו. ז״ל, ארצי רה

ה את לאור להביא לשמחוז העוזרים אלה
סילוף. וללא שהיתה כפי פרשה

תל־אביב זיסהולץ, ר/סמל
 המרתק למאמרו בהקדמה לקרוא התפלאתי

 כהז. חיים על טובות מלים כמה שמחוז של
 עכשיו עד למופת.״ אנושית גישה ש״נילה

לשמחתי, הזדמנות. בכל זה איש השטצתם

1

 את נם לראות מסוגלים שאתם הדבר מעיד
אותו. שוללים שאתם באדם הטוב
. .  מנה נתז לא שהעורך מקוות רק אני .
זה. את שכתב לאיש

לוד ברזלי, יצחק
־ המנות מתן שיטת של חסיד אינו העורן־
עצמו.

מ חד הזה האדם כי לחלוטין השתכנעתי
 ללחום יתעקש נקי, שמצפונו אדם רק כי פשע.

זרי על מדבר אינני לצדק. בדרישתו הסוו־ עד
 את רצח לא שמחוז כי שהוכיחה האמת, קת

ב האיש של התנהגותו על אלא ארצי, מירר,
הסוהר. לכתלי ומחוץ פנים

 חדרה עמר, אליהו
. . השנה! של האנושית הפצצה .

 חיפה זייגר, נעמי
 בז דויד של לדעתו אחוז במאה מצטרף אני

לטעות. יכולים שופטים נוריוז:
תל־אביב שולמן, דויד

 המשפט נערך כאשר שנים, ארבע לפני עוד
לי לשמחו! לתת יש כי בדעה הייתי בחיפה,

 שיכנע ללב הנונע סיפורו הספק. מן הנות
כולו. המשפט של רביזיה לערוך יש כי אותי

תל־אביב לוין, ו. ד״ר

ילאן? חדשים, עולים
 )1005 חוה (העולם בא״ ״החתז מאמרכם את

הח העולים כי אמר טי נפש. בשאט קראתי
לס צריכים לא עתה המגיעים ריפים

ל קוראים אתם מדוע הזאת? במדינה בול
 משרות מפוארות, דירות להם שתכיז ממשלה

 אינכם מדוע טובים? וחיים אינטלקטואליות
 של בכיוונים אותם שתוליד לממשלה קוראים
 הפטריוטיזם הזהו בנגב? ויצור בניו פיתוח,
שלכם?
 מדוע יבינו אלה עולים כי משוכנע אני
 קודמיהם, זאת שהבינו כשם לסבול, עליהם

ואירופה. מאסיה העולים
סדום מנשה, שאול

כמרחב קורא קול
 קול של החרש בתקציבו כי לקרוא שמחתי

 הסכומים נכללו )1004 הוה (העולם ישראל
ה המדור של ושיפורו להרחבתו הדרושים

 ותביעותיהם תביעותיכם כי מוכיח זה ערבי.
 סוף־סוף מצאו זה בעניז אחרים אנשים של

 להיות עלול זה הממשלה. במשרדי קשבת אווז
אפשרו של מלאה הבנה לקראת ראשוז צעד
 ביז ישראל, לפני הפתוחות התעמולה יות

הערבים. המוני
חולון מנסור, דויד

הילדים של דעותיהם
 הילדים יחם על המשאל את שערכתם אחרי
 שתעשו רצוי היה )1001 הוה (העולם לערבים

 בגילים הנשאלים יהיו בו אשר חדש, משאל
 ,13 בגיל שילדים מכיוז .13ם־ יותר גבוהים

ליי מסוגלים אינם תל־אביב, בפרברי ביחוד
ל צריד האמיתי, הישראלי הטיפוס את צג

ומושבות. קיבוצים ילדי נם כזה במשאל שתף
עפולה ,14 מוגילניק, רמי

 החיים הילדים, בדעות איש להאשים איז
בג מתמיד ואי־שקט אי-יציבות של בתקופה
 לי זכורות ונשנות חוזרות רציחות בולות.

 שיגידו מבלי ברור, היה תמיד מילדותי. עוד
הרא ובהזדמנות יהורי שונא הערבי כי לי,

להרנו. יקום הוא שונה
תל־אביב ם., פרחיה

ים סיפורי
 של ״האפוס הענק כתבת על לכם מריע אני

 לכם מניע בחיי ).1005 הזה (העולם מבטח"
נית הפרסים שבאו מאחר אבל פוליצר, פרס
 אותכם לכבד הנני החצר, ועתוני לסופרי נים

היי! בכיפאק
ירושלים ביגה, יצחק

 הרפור־ כתב את להכחיש שעלי מצטער אני
ה בתחרות ההשתתפות בדבר הנדולה, טרה

 היה ולא הואיל באניה. שאורגנה הימי סיפור
 היה ולא ימי, סיפור עליו לכתוב חומר לי
 ולא סיפור כל כתבתי לא — לכד רוח מצב לי

 ולא כתבתי שלא וכיוז סיפור. כל הגשתי
. נפסלתי שלא הרי הנשתי, . .

ירושלים אוהל, מילא
 במשק בהכשרה נמצאים צופי, נרעיז אנו

 האניה ביז הקשרים את להדק וברצוננו מנל
 ״מבטח.״ נרעיננו לביז צוותה, על ״מבטח,״

 ואנו מאחר חזקים, בה אינם לים קשרינו
 להכיר להזדמנות שמחים היינו אך ירושלמים.

כשמנו. ששמה ובפרט הצי, מאניות אחת את
סגל ״מבטח,״ גרעין

השערה חוט על
בהצגת לבקר שבאו הג׳יננ׳ים בי! משאלכם

 ללא הוכיח, )1606 הזה (העולם נזר״ ״ראש
 טקט־ כל של טענתם צדקת את ספק, של שמץ
 הת־ כנ׳ינג׳י, אני, הנ׳יננ׳ים. ומשמיצי רני

 מטומממים של לעדה שייך שאני על בישתי
 עדיפותם את שניצלו נחיתות, רנש וחולי

ה בצבע להתרברב כרי המקרית, המספרית
 הקדוש ולא אותו צבעו הם כאילו שלהם, פער

חיפה שווארץ, יאיר הוא. ברוד

 נ׳יננ׳יוה רעמות הדפסת של שלכם הפטנט
 לציוז. ראוי בשחור־לבן, שצולמה תמונה בתוד
במר האדום, הכתם עושה מה דחילקום! אבל

ראש? שום עם קשור שאיננו התמונה, כז
שלמה גן כהן, רוני

 לנמר■ החוצה שיצא ג׳ינג׳י של רעמתו זוהי
האדום. הצבע הדפסת אחרי דקות,

 דבריהם את כשקראתי מצחוק התנלנלתי
 אדם כל הנ׳יננ׳ים. אותם כל של המתחסדים

 אלא שערות, של צבע אינה שהג׳ינג׳יות יודע
ש יודע אדם כל ביותר. שלילית תכונת־אופי

ימ אמיתי ושנ׳יננ׳י לג׳יננ׳י, להאמיז אסור
 תועלת תמורת שלו הסבתא את אפילו כור

לעצמו.
 תשאלו ואל נ׳יננ׳י, עם זטז הרבה הלכתי

לי. עשה הוא מה
 תל־אביב שדה, דבורה

שלא. מוטב אולי הממממ.
ף סו .. ל בטאוז הנ׳ינג׳ים עם מצא סוף .

 רדף נ׳יננ׳י שהשם כאהד הצדק. על מלחמתו
 לארנז לכם מציע אני הראשון, מיומו אחריו

למלחמת־שיחרורז הנ׳יננ׳ים את
חיפה גור, (״ג׳ינג׳י״) דויד

במרום! נשא אדום, שער
. הכבלים את נתק — היום בא ני . .

אולקוסמטיקה
 אולקוס כמעט קיבלתי נבול! יש דבר לכל

 (ולא פילצר נורית של התצלום את כשראיתי
 לייף האמריקאי בשבועון שהופיע שפיצר)
 שלא בחורה, מעיזה איר ).1006 הזה (העזלם

 ושהראדיום חיילת, בחייה אחד יום אף היתה
 רחוב סמשלטי קילומטר חצי הוא חייה של

ל אמה, של הקוסמטיקה ומתכשירי דיזננוף
 שהיא ולטעוז הגבול ליר משלט על הצטלם
חיילת?
. .  כמוני, חיילות לאלפי עלבו! רק לא זהו .

 אלא הבית, מז רחוק קשים בתנאים המשרתות
פנים. העמדת של שיא גם

צה״ל ש., חיה
למדי. יפות פנים העמדת אבל

ל ב ה  כתב מה אבל (מאר), ויפה טוב ...
לתמונה? מתחת האמריקאי העתוז

נהריה לוז, חיים
 בש־ פילצר נורית לתמונת מתחת הכותרת

 המחוספסות בנות־המשק ״בין לייף: בועון
 חיבב ישראל, של שחורות־השיער ובנות־העיר

הב העדינות את במיוחד האלסמאן (הצלם)
 .17 פילצר, נורית של ותנולת־העין לונדית

בג כאן הנראית נורית, הישראלי, הנוער ככל
 אימונינד עוברת דצועת־עזת, ליד הנגב בול

מקיפים.״ צבאיים

הענק מפלגת
 המבקשים הקוראים למפלנת מצטרף אני
 לנליונות־קבע. שלכם גליונות־הענק את להפוך

 כי הוכיחו האחרונים הנליונות של הנסיונות
בהר עולה עמודים 32ב־ הניתז החומר תוספת

 פרוטה). 500( המחיר הפרש על בה
״כן." מצביע אני

ירושלים דורמן, שמואל
תשלום ללא חופשה

 כתבה הופיעה )1004 הוה (העולם בעתונכם
 העמיד׳ החוץ שמשדר היתר, ביז הטוענת,

 פרטי מזכיר שרת משה הכנסת חבר לרשות
 מר שחר. איז זו לטענה המשרד. חשבוז על

 ללא חופשה החוץ ממשרד קיבל ענבל שמשוז
 בספטמבר 16ל־ עד באוגוסט 8םה־ תשלום

 למר פרטי מזכיר שימש בה תקופה ,1956
שרת.
 מר חזר באסיה, למסעו שרת מר צאת עם
 בדצמבר 9ב־ החוץ. במשרד לעבודתו ענבל

 לתקופה שנית ענבל מר את החוץ משרד שחרר
תשלום. ללא הפעם אף שבועות, חמשה של

לשם, משה
ירושלינג החוץ, משרד העתונות, קצין

סיגי עלילות
 הטוב האישי הסיפור על סיני, מיבצע משתתפי החיילים, בתחרות

 זכה חודשיים, לפני זה במקום עליו שהוכרז המלחמה, של ביותר
 שהשתתפה קרבית ביחידה קצין עופר, שמשון הראשץ כפרס

סיפורו על במיבצע,

בחול״ ״עקבות
 הויות בל עם שנאבק איש־מילואים של מזעזע מיםמף הסיפור,

 הערבה, כאות הזה." ״העולם של קרוב כגליון יפורסם המלחמה,
 לסכום עתה שיגיע המובטח, הפרס את להכפיל המערכת החליטה

ל״י. 200 של

ה וזעזלם2 :י0$7 הז


