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תל־אביב. ובניו, סופל דוד :ההפצה
המודעות לתוכן אחראית איננה המפרכת

הראשי: העורך
אבנרי אורי

 המערכת: ראש
נחו שיום

 עורכי״משגה:
סלע אורי רובאיוזו,

 כיתוב: עורך
יושח סייגי

 בכיר: נתב
תבור איי

 תבנית: עורך
צור אחרון

 המערכת: צלם
הרו אריח

המערכת: חברי
י גיור, שייע גבי, ניצח ישראיביבר, יי  י

 רוני ורד, רותי הורוביץ, רויר ניייי,
 איבם מאובר, אוסהר חרמון, אברח■ ווחר,
הרו. שימח הינן, דמום סטו. אביבח ממיס.

בש לנו שניתן ביותר המעניין השיעור
 גבעתי חטיבת של המם־כסים בקורם עתו
 לראש לקחונו אוייב. לאיתור מוקדש היד,

 שהשתרע הגדול המשמח על הצביעו גבעה,
 בו שורצים כי לנו ואמת למרגלותינו,

הסז היכן איש. עשרים
ידענו. לא

 שרקו ולפתע זרועו, את הרים המדריך
 להקשיב נדרשנו לראשינו. מעל הכדורים

הקול. פי על היורים את ולאתר
 גילינו לא אך ירוקים. טירונים היינו לא
איש.

 לעינינו חדה. שריקה המדתך שרק ואז
 מתוך לתחיה. כולו השטת קם המשתאות

 קמו השיבולים, מבץ שיחים, מאחורי השדה,
 כמה במרחק שכבו מהם אחדים האויבים.

בהם. שנרגיש מבלי מאתנו, בלבד מסרים
★ ★ ★

 העולם אנשי לנו, נראה האחרונים בימים
 דומה. בשיעור נוכחים אנו כאילו הזה,

 קבוצת־ על ב., הש. על שאמרנו מה אמרנו
 של הרחב גבו מאחות הפועלת המנהלים

 המדריך שריקת כמו פעלו מאמרינו ביג׳י.
האדיב. איתור של שיעור באותו

 מימין עבר• מכל עלינו ניתכות היריות
 קמו המפלגתי, הנוף רחבי בכל ומשמאל,

ל שהחליטו והחוגים האנשים רגליהם על
השמיים. לכיפת מתחת השמידנו

הזדהו. הם
 האדונים רק לא ברירה. להם היתה לא

 ביג׳י, של בשמו המדינה, את עתה המנהלים
 לפעול נאלצו עצמם הם מהם. זאת תבעו

 זד, במאבק כי הפנימי. הגיונם מתוך כך,
 המשטר עם שקשור מי נייטראליות.* אין

 כלפי אדיש להיות יכול אינו בו ותלוי הקיים
זה. עתון

מש ואיננו צנועים, אנשים אנחנו מדוע?
 להחליף זד, עתון בכוח שיש עצמנו את לים

 עליו הנייר אולם במדינה. המשטר את מחר
 בו לאקמום, לנייר דומה זה עתון מודפס

 ההרכב את לבדוק כדי הכימאים משתמשים
ב בא כשהוא מסויימים, חומרים של הכימי

 כשהוא לאדום. הנייר הופך חומצה, עם מגע
לכחול. הופך הוא הבסיס, עם במגע בא

 מפלגה של או סופר של עסקן, של יחסם
 אולם כשלעצמו. חשוב אינו הזה להפולם

 לקביעת כימי למבחן עתה הפך זה יחס
 קיומו בהמשך שרוצה מי שלהם. מהותם

 ובחוץ, בפנים המדינה, של הנוכחי המצב של
 שרוצה מי הזה הפזלס את לשנוא חייב

 הוא ואם לו. אהדה לרחוש חייב בשינוי,
ברבים. זאת יגלה גם ישר, אדם

צנוע, תפקיד זהו — לאקמום נייר להיות
מאד. חשוב אך

★ ★ ★
 — השמאל מפלגות שתי כי מקרה זה אין
 לפתע בלבן גילו — ולאחדות־העבודה מפ״ם
 הזה. העולם על לירות אדיר פנימי צורך

הח ערב בדיוק קרה שהדבר מקרה זה אין
 שזו למרות הממשלה, מן לפרוש שלא לטתן

 המוצהרים לעקרונותיהן גמור בניגוד פועלת
ביותר. הקדושים

 במבנה אפילו — מצפון הקרוי משהו יש
 כאשר מפלגה. כמו ומופשט מורכב כך כל

 העיניים את לראות נעים לא המצפון, מייסר
 נקי. מצפונו אשר יצור של ד,מאשימות

 גגדו לכתוב דופי, בו להטיל הרצון גובר
 שהוא פנימיים בחוגים להסביר מאמרי־הסתה,

 או רוצח־ילדים או פאשיסם או קומוניסט
מעשן־חאשיש.

מאד. מעציב מאד. אנושי מאד. טבעי
רחמים. מעורר קצת וגם

מכתבים
ץ תיתכן התוכנית

 ),1025 הזה (העולם הירדז״ ״איחוד
 הבין- הריב לפתרוז העורך של תוכניתו

 בין שנם אחד: יסודי מדבר מתעלמת שמי,
בר הריב ומשהחל דמים. ריב יתכן אחים
 נם — להשכיחו יכול איש אין — צינות

 שכן כל השפעה. ובעל טוב־לב אב לא
 אין הערבית דוברי אחיגי לבין שבינינו

לתווד. שירצה טוב-לב אב
חדרה שולץ, דויד

 אופי עם המקורי היהודי האופי מיזוג
 הזם; במשך יצור באים, הם שמקרבם העטים
 הלטיני. הדרום־אירופי לטיפוס דומה טיפוס

 איז עבורנו. אסוז תהוה יתר התמזרחות
 קיבוץ כל ולקיום לקיומנו מזו גדולה סכנה

במזרח. תרבותית מהתבוללות אירופי
 הכראי הפתרון השתלבות, על מדובר באם
והת בנו, המזרח השתלבות יהיה עבורנו
 עדיין אין תרבותנו. בפני תרבותם בטלות
 שאין זמן וכל מגובשת, ישראלית תרבות
 להתבולל. במה לערבים איז כזו תרבות

 לדעתי, הוא ארור, לטווח כי אם הפתרון,
ב הערבים. בקרב העברית התרבות הפצת

 את תרבותית לבולל ממש יש התחלה תור
 תהליך יהיה זה בקרבנו. הערבי המיעוט

.מיד בו להתחיל יש אך ארור, . .
רנזת־גן קפון, בנימין אינג׳

 המעשה סיפור את לי הזכיר זה מאמר
 ליד סחורתו שהניח ערבי, ברוכל שהיה

 קולות. בקולי עליה מכריז והחל הדרד אם
 שוקע החל הרוכל הקול. נדם קט לרנע

 לטבור ויצליח במקרה יהיה מה בהרהורים
 לול את ירחיב שירוויח בכסף סחורתו? את

 יותר לו יהיו כד עקב שלו, התרנגולות
 את ימכור כן אחרי אפרוחים. יותר ביצים,

כבשים. עזים, פרות, יקנה ותמורתו הלול

 הלאה. וכן חלב, שפע לו יהיה ימליטו, הם
מר כי לראות ונדהם הרוכל התעורר והנה

 מחבר עם נם כן מלפניו. נגנבה כולתו
 הרהוריו מערבולת הירדן: איחוד תוכנית

סביבו. מהנעשה השכיחתו האקזוטיים
ירושלים הללי, י. יצחק

 אוטופיסטי. קצת נשמע העניין שכל יתכן
 על נם נחשוב היומיומית שבריצה טוב אבל

 ובלחי- רחוקה תהיה — הסופית המטרה
תהיה. באשר מציאותית

תל־אביב גר, נורית

 במאה תתבצע לא פנים שבשום אוטופיה
הקרובות! השנים

באר־שבע בן־צור, מרדכי

 תתקבל שלא לה אפשר אי זו תוכנית
 ומה נכוחה, החושב מאתנו ארם דעת על
 הדו־לאו־ על ולחם הנה שהשומר־הצעיר נם

 הזה העולם נסיוז לפני הרבה עוד מיות
 ספק זו בתכנית בה יש הכל אחרי אולם
 במציאות ביצועה לדרכי בכוונה גדול,

בערפל. לוט עדייז שנשאר ענין — הקיימת
 רגליה בשתי הינה שירדן יודעים האינכם

ה והכוחות פיאודלי משטר בתור עדיין
 סוציאלית־ מבחינה למעשה בה שולטים
 בעלי הפיאודלים האפנדים הנם מעמדית
 ירדן? אוכלוסיית ברוב השליטים האדמה,

 המפוקפקת, ההאשמיח למלכות הכוונה אין
 לא ואלה בירדן, האמיתיים לשליטים אלא

 הטכנית הקדמה לישראל. שלום יד יושיטו
הראשון. אויבם הינם החברתי והפיתוח
 יכולתם לו שמח שהייתי אנוכי מודה

 תקוותי עזה טענתי. את להפריד זאת בכל
 ובאשר העקריח הנקודה זוהי תשיבו! שהשב

ב ה״איחוד״, של הקונסטיטוציה לסעיפי

 וועדות לפקידים ספק יהיה עוד זאת
לעסוק. למיניהן

 נזדזוביה קיבוץ משק, חבר
 הממלכה שבירת ני ברור התוכנית למחבר

 הסוציאלי המשטר בשבירת כרוכה ההאשמית
 לאיחזז והתנועה הפלסטינית, בחברה השולט

מה תנוער, נם להיות ממילא תצטרך שמי
החברתי. בחובן פכנית

ז מכסוט פה מי :מפ״ם
 עליוז נציב שהיה מי ווקוף, ארחור סר

 ממשלת באוזני פעם התלונן בארץ, בריטי
 תפקידו, את למלא לו קשה כי לונדון

 מקללים הערבים ונם היהודים שגם מפני
אותו.

מש שאחד ברנע היתה: לונדון תשובת
מפוטר. תהיה אותר, לקלל מפסיק ניהם

 דברי את כשקראתי זו במעשיה נזכרתי
 מאיר נם כי התלונז בו וזוה) (העולס עודד
הת מחרות באדר יוחנז ונם םםפ״פ יערי
עניו. באותו שבוע באותו אותו קיפו

 להניד: רוצה אני הקוראים ציבור בשם
 אחכם, לקלל מפסיק משניהם שאחד ברגע
העחוז. את לקרוא נחדל

חולון באום, שמואל
 נד על שמח אני תנועת-החרות, כאיש

 להשמיץ מפ׳׳ם של הצמרת החלה שסוף־סוף
 הזמנים את היטב זוכר אני בגלוי. אתכם
 המפלגות אחת היא טפ״ם כי טענתם כאשר

בארץ. המשטר פני אח לשנות המסוגלות
 נותז שטנננוז־חחושך ברנע מה? אז נו,

 פקודתו אח למלא נחפזים הם האות, את
 יקבלו אולי יודע, מי העתון. על ולהסתער

מנננוז־החושד פרסומי דולארים? כמה עוד

וכעיח גודמונדסון קוראת
 שמיר יערי, דברי את בהנאה מפרסמים

ושות',
עיניכם? חיפקחנה מתי

ירושלים דרורי, אליקים
!מוסרות פקידי טפלנת מפ״ם:

 תל־אביב טננבוים, דויד
 ספ״ם! מפ״ם מפ״ם, הוי

הט־ר־רם? כל .למה
את לנשק גמרתם הן

בשקט! שבו אז — בינ׳י ידי
רמת־נן גור, רפי

ע בכל שלכם, הטריר־טאוכזב הטון נ  מו
 מאד. מפליא האחרונים, בשבועות לטפ״ם
 האידיאלים את בעקרונותיה. בנדה לא מפ״ם

 מגשימה היא שלה והציוניים החברתיים
 בממשלה, אבל ישוביה. מעשרות אחד בכל

 פוליטית, מפלגה כל קודם להיות עליה
 של הצונז ההגיון לפי יפעלו שמנהיגיה

 חה־ שהרי כד! עשו והם פוליטיקה. אנשי
 חיתה טפ״ם שאילו אומר הצונן ניון

 הרי הדוקטרינה, בעניין הממשלה את עוזבת
ההח את מעביר זאת בכל היה בן־גוריוז

 היה הפועלי ר,קידמה ומחנה בכנסת לטה
 לענייני הנוגע בכל מקופח להיות חוזר רק

מפלגתית. והשפעה תקציבים
תל־אביב שורץ, דוד

 את חינכתי ולכו קדושה לי היחה מפ״ם
 היה אחד ולחלוציות. לפטריוטיזם בני שני

 בקיבוץ עדייז והשני בקיבוץ שנים ארבע
האכ באה והנה השומר־הצעיר. של חורשים

 על לעבור אפשר בנקל לא הגדולה. זבה
 מפלגה של התנהגותה לי שנרמה הלב כאב

 ביחוד — מנהיגיה את שואלת ואני זו.
היכן אלוהים: אצלי שהיה חזן, החבר
 אפשר אלה כל האם המצפון? האידיאל, הקו,

כסא? בשביל לזרוק
חיפה רוטשטיין, רחל

ז את סידר מי מי
 השמיניות תלמידי כנופיית על משהו
 אח שלח נער כל כמעט ):1025 הזה (העולם

 כמה סחב — בנניבה אחת פעם לפחות ידו
 פרוטות כמה או אמו של מארנקה נדושים

 שאחד נניח ארטיק. לקנות כדי אביו, מכים
 יש מעשה; בשעת הילד את תפס ההורים

 מכים הפרימיטיבית, בצורה הנוהגים מהם
 ישמו את מאבד הנב בו במקום הילד אח

 בישבן, יכוהו אם כי חושבים הם הטוב.
 היא הסברה של זו צורה לראש. לו יכנס

 במעשהו לראות מתחיל ילד שבכולן. הנרועה
במח עליו חוזר והוא מרתק, ספורט מין

 חררד מתחילה כר אותם!״ ״סידרתי שבה
מתוכננות. לפריצות המובילה

תל־אביב נחמיאס, אדיבה
הגכול על מעשה
 אשר מהמשולש, הערבי על לסיפור ביחס

 הזה (העולם אדמתו על השתלט קיבוץ
ש הרגילים המקרים אחר זהו — )1024

. בארץ ערבי בפר בכל כמעט קורים . . 
 שיווי במתן הדוגלים האלה, האנשים אגב,

 ובאותו בארץ, הערבי הטיעוט לבני זכויות
 אדמותיהם, על קיבוצים ומקימים הולכים זמן

 שהיה הצייר, על סיפור אותו לי מזכירים
ציפורים. שוחט כשהיה בוכה

המשולש ג׳יוסי, עלי

ני ואנחנו מלחמה שהיחה היא עובדה
 על- הגבולות את מיישבים אנו ולכן צחנו.

 כדינו זה ערבי של דינו אנו. אנשינו ידי
 מניע מישראל: ברח לא כי אם פליט, של
 לא אבל למצבו. בהתאם וקרקע, פיצוי לו

 ולדבר סנטימנטלי מדי יותר להיות צויד
 להסתפק צריך הוא אבותיו״. ״אדמת על

 לא — לו לתת מוכנה שהמדינה בקרקעות
לו. שייכת שהיחה בזאת דווקא

היפה אורנשטיין, מיכל

ודם בשר סופר
 משה להתקפות תשובתכם על תמה אני
 לגבי החשוב ).1026 הזה (העולם שמיר
 זה מפוקפק. האישי שאופיו אינו שמיר
הספ שיצירתו הוא החשוב הפרטי. אסונו

 בתברח לשנשג רק ויכלה אפסית היא רותית
 סננוניות, מליצות של שילשול המעריכה

 הצפונה המחשבה עצירות את לראות מבלי
בה.

ש הראוי מן היה מכבר זד, כי סבורני
 לביקורת ממרצו נכבד חלק יקדיש וזוה העולם

 לכל היסוד היא כי מעמיקה, ספרותית
וחברתית. פוליטית ביקורת

חיפה הררי, שלמר,
 שמיר משה של חקירותיו הפלא? מה
 בני-אור שמלחמת לו הוכיחו העבר בנבבי

. . .כדאית בני־חושר מלחמת אד יפה,
תל־אביב צימרמן, רות

 בבני־ בני־אור מלחמת מגילת שלפי אלא
 <ישוטו טת -והיא לנצח: האור סוף חושך

 וכלת גורלו, אנשי לכל מימשל וקץ לאס־אל,
• בליעל.״ גורל לכל עולמים

 פחות הדנול: לסופר לנו יש אחת דרישה
דם! ויותר בשר

חל־אביב שור, מינה

האחר שמשון
ב שמשו! שכונת תושבי לסירוב בקשר

 בשכונתם דתית ישיבה בנייח להרשות חדרה
 נקראה שמשוז שכונת ):1025 הזה (העולם
 ד,בריגדת חיל ז״ל, מדורסקי שמשון על־שם

אינם ותושביה במערכה, שנפל היהודית
 כמו שביקשו הניכור, שמשון של ״בניו

הקודש״. היכל את להרוס הרוחני אביהם
 בישיבה.״ צויד לנו ״אין נאמר לא שנית:

 אבל בבקשה! ישיבה? היא: השוררת הדעה
 שצריד איפה שלנו, הציבורי המגרש על לא

 השכמת בשביל צרכגיה לילדינו, גן לעמוד
 בחדרד, דתיות שכונות ישנן הזאת. העזובה

ידו. על מקום חסר ולא
אינסבורג, אלכסנדר

חדרה שמשון, שכונת
הקרח ארץ

 העתון, קוראי של מכתביהם את קראתי
 הארץ כדור של השונות בפינות הפזורים
 לכם שולחת אני עתה ).1025 הזח (העולם
 — איסלאנר — הקרח מארץ שלום דרישת

 בברית התקשרתי מבניה אחד אל אשר
ב להציג ומקווים ציירים שנינו הנשואיז.

 על איסלאנד, תל-אביב. במוזיאון ,1958 קיץ
 תמיד, קר בה אשר הארץ היא אחת, דנל
 ירקות פירווח או עץ של זכר בה איז

 זורחת עתה זכוכית. בבתי מגדלים ופרחים
 כאז מזנקים חטים ומים בחצות נם השמים

 אני הברזים. אל — האדמה מתור תמיד
 אין ויהודים באיסלאנד היחידה הישראלית

סניז. אפילו
רייקיאביק .גודמונדסון, בת־יוסף

ולכן צהוב
 העולם של הקולנועי המבקר של במשפטו

 קיצוץ בענין אלנבי קולנוע בעל ננד הזה
 כהז אהרון עורד־הרין על־ירי הוגש סרטים.

 הוגש כאילו טעו בו כתב־הננה, ממשרדנו
 העתונות ברוח סנסציוניות, למטרות המשפט
 ).1024 הזה (העולם הצהובה
ש כליל שוכנענו כי לצייז רוצים הנני

 אף כהז מר מוטעים. היו האלה הדברים '
 העולם כי כתב־ההננה הגשת בשעת ידע לא

במשפט. קשור הזה
 זה בעניו פעל הזה העולם כי ספק אין
הציבור. לטובת הדואג אחראי, כעתון

ודלף, ס. ד״ר עורכי־דין משרד
תל-אביב

 זה. הסבר בברכה מקבלת הזד, העולם מערכת
 ),1024 הזה (העולם שפורסמה לידיעה בקשר

 כהן עורדיהדיז של כתב־ההגנה כי שציינה
 דעתו, על ושלא הנתבע ידיעת בלי הוגש

 מאי־הבנה נבע הדבר ני המערכת שוכנעה
 עורך־ הנתבע. לבין כהן פורך־הדין בין

 המגע מתון להניח, רשאי היה כהן הדין
 אותו בישראל, הקולנוע ענף איגוד עם שלו
זה. במשפם להופיע שעליו מייצג, הוא

גנוב פרס
שבו בנליון שהופיע ישראלי, סרט השיר

 בחתימת )1025 הזה (העולם עחונכם של עות
 ופורסם ידי על למעשה, נכתב נוה. תמר

 של הראשונים הגליונות באחד ,1950 בשנת
ב שנערד ״תפרים״, ההומוריסטי הירחון

שיף. מירד על־ידי תקופה אותה
 גניבות של ארובה היסטוריה זה לשיר

אל נערה ניסתה השאר בין ספרותיות.
 מעל ולפרסמו 1952 בשנת להעתיקו מונית

 למזלו ״במעלה״. העובד הנוער שבועון דפי
 את ראיתי טוסנזון, משה דאז, העורך של

 את והזהרתי הדפסתו לפני העתוז הגהות
מועד. בעוד בדבר הנוגעים

הסוב טסויימות, לחיילות כי נראה אכן,
 מלבד אחר שעשוע אי; כרוני, טשיעמום לות

 בעתונות. ופירסומם לא־להן שירים העתקת
 על־ידי לגנבת שניתז והפרס זה, שעשוע

 והם היות כבוד, לי מוסיפים שלכם, המערכת
שהפ לי נדמה אולם טוב. שהשיר מוכיחים

בלתי־נבונה. לכתובת להישלח עומד רס
תל־אביב לביא, ישעיהו

 לא הפרס לביא. הפזמונאי של דעתו חנוח
לחיילת. ■ישלח
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