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 מהלכת הזה העולם מצלמת כי נדמה
 בלב מורא מטילה כולו, בעולם אימים

 כי להסביר אפשר איך אחרת, שליטיו.
 הסרטים הוחרמו בלבד האחרון בחודש

 יבשות בשלוש המערכת, מצלמי ארבעה של
שונותל

 רפי הזה העולם שליח נאסר בסואץ
 — המצרים לטענת — שצילם מפני נלסון
 את טופט בירגיטה ד,אוניה סיפון מעל

 החרימו המצרים תעלודסואץ. פתח מראות
 ואילו המצלמת, סרטי את — לדבריהם —

בערפל. הזה היום עד לומה רפי של גורלו
 אחר כתב נאסר כן לפני ימים כמה

 מצלמתו וסרט בירושלים, הזה העולם של
 שומרי־החוק: את שהפעיל העוזן הוחרם.

 סינאני נהרג בו המקום את צילם הכתב
מנזר. בתחום במקרה הנמצא הזקן,
המ התנפל והנד, רבים, ימים עברו לא
 שצילם המערכת, צלם על הש.ב. על מונה
 במסדרון בהחלט חוקית בצורה — אותו

 בכבודו נוביק רמ״ח בתל־אביב. בית־המשפט
 שציוזה הנשיא, ללשכת הכניסו ובעצמו
הסרט. את להחרים
 משלום הבא הסיפור את קיבלתי עתה

המעגל. את משלים שהוא לי נדמה כהן.
★ ★ ★

 מסעו את המתאר במכתב שלום, מספר
הקומוניסטית: ברומניה

 לי הורה משטרת־העם של ״רב־טוראי
 הרכבת מקרון ירדתי אחרי! בוא בתנועה:
 של סגור חדר תוך אל בעקבותיו, וצעדתי

 גבול של הרומני בצד ג׳ורג׳ו, תחנת־הגבול
רומניה־בולגריה.

 חלון ליד עמדתי כן לפני דקה עשרים
ה על מרהיב. מחזה וצילמתי שלי הקרון
 דו־קומתי, פלדה גשר של התחתונה קומה
ה הכחולה, הדאנובה את רכבתנו חצתה

 העממיות. הריפובליקות שתי בין מפרידה
 חומה־מלוכלכת יותר אמנם היתד, הדאנובה

 בכל יפה היתה היא אולם כחולה, מאשר
זאת.
 כבדה ויד המצלמה׳ הדק על לחצתי רק
 במדים, שוטר אמר ״נייט!״ כתפי. על ירדה
 תהיה שלא וכדי ״נייט!״ אקדח. חגור

המצ את ליטול ניסה טעות, של אפשרות
לצלם. אסור כי לי ולהראות למה

 פני על חלפה הגשר, את עברה הרכבת
 התעכבה הראשונה, הרומנית תחנת־הרכבת

 הנוסעים בדרכה. והמשיכה דקות, כמה שם
ל התפעלות קריאות השמיעו הישראליים

 במקצת, דהוי גדול, ישראלי דגל מראה
דגלים. תריסר עוד עם ברוח שהתנופף

 דובר המשלחת, חבר הרכבת. נעצרה ואז
 שוטרים, שני עם לתא נכנס בולגרית׳

התקשרו ״הם הדלתות. את סגרו והם

מכתבים
מביש זלזול
 אומץ־ליבו את ולהוקיר להתנאות יש

 (״נלסוז״) רפי החבר כתבכם, של ועוז־רוחו
 לפעול שרי־הטמשלה חייבים כטו־כ! אילוז.

 שחרורו למען הכנות ובמלוא רחבה ביד
 ולא האפשרי, בהקדם הימאי־העתונאי של

עכשיו. עד שנהנו כפי מביש, בזלזול
 חולון קלודט, אזני

נלסון, לרפי מגיע איש־השנה התואר . . .

ישראל. על הערבי ההסגר את לשבור ראשון שניסה האיש
היפה טראובנר, נ.

 הנדיש אל־נאצר לעבד העורר של מכתבו
בר לשיא הניעה התרברבותכם הסאה. את

 כאילו בנפשכם מדמים אתם האם זו. שימה
 בכיוון אל־נאצר עבד על להשפיע תוכלו

מצ בשלטונות מישהו יש כאילו מסויים,
וכאילו לדבריכם, שימת־לב המקדיש רים

נלסוז? רפי של גורלו על להשפיע בזה יש
 ״העולם הקטע: למקרא נדהמתי מכל יותר

 שאיפת אחרי ובאהדה בהבנה עקב הוה
" המצרים הקצינים . .  המעידים אתם, איד .

 יכולים האימפריאליזם, כשונאי עצמכם על
האימפרי ובשאיפות אל־נאצר בעבד לתמיד

שלו! אליסטיות
פתח־תקוה ברלוביץ׳, חנוך

עירום סרט

 ביחס להוראות ומחכים המטה עם טלפונית
לי. הסביר לתמונות,״

 שקיבלנו בממתקים, השוטרים את כיבדנו
 קיבלו הם מצידתנו. כחלק כן לפני דקות כמה

 כל על צערם את והביעו בחיוך, אותם
בט הוא בטחון אבל הבלתי־נעים. המקרה

הגבול. על לצלם ואין — חון
 התשובה כנראה הגיעה דקות כמה כעבור
בח אחורה, נוסעת החלה הרכבת מהמטה.

 את להחרים הוראה ״קיבלנו לג׳ורג׳ו. זרה
 באמצעות סמל־ד,משטרה, הסביר הפילם,״
אחרינו.״ לבוא מתבקש ״אתה מתרגם.
 ומסרתי הסרט את הוצאתי התחנה בתוך

 את שרשם אזרחית, לבוש גבר לידי אותו
 לי לשלוח הבטיח בישראל, וכתובתי שמי
 הסרט את יפתחו רק הם הביתה. אותו

 בשעה האסורות. התמונות את ממנו ויוציאו
 ביקש ושוב הסמל, אלי ניגש שנפרדנו׳

 בכל עבר ״מישהו העניין. כל על סליחה
 כנראה אתם לצלם. שאסור והודיע הקרונות

 כאחראי ואני, אמר שהוא מה הבנתם לא
 שההוראה לדאוג צריך הייתי המשמר, על

 נסיעה תכעסו. שלא מקהה אני לכם. תוסבר
סובה.״

ב המשיכה והרכבת לקרון, חזרה עליתי
הרומני־סובייטי.״ הגבול אל דרכה

★ ★ ★
 מכתביהם כי לפעמים לי נדמה בכלל

 מעניינים המערכת שליחי של הפרטיים
 מכתבו־ — יותר אפילו ואולי — פחות לא

הרשמיות. תיהם
 מאיסטנבול עוד כהן שלום לי כתב כך

:הבאה המשעשעת התקרית על
 צריכים והיינו בערב, לאיסטנבול ״הגענו
 צאת עד וחצי, שעה רק בה להישאר
 אל־על למשרד נסעתי לבולגריה. הרכבת

 לתל־אביב. להעברה וחומר פילם למסור כדי
 למשרד־ ונכנסתי סגור, היה כבר המשרד
 כדי בית, באותו שהיה שכן גדול נסיעות
 הפרטי הטלפון מספר מר, אותם לשאול

על. אל מנהל של
 שדיברו מאד, נחמדים גברים שני שם היו

 מה יודעים שאינם אמרו הם צרפתית.
 למסור אפשר אם שאלתי הטלפון. מספר

 והם על, אל למנהל המיועד משהו להם
עשיתי. כך רב. ברצון הסכימו
 הספקתי איסטנבול את שעזבנו לפני

 וסיפרתי הביתה, על אל למנהל לטלפן עוד
ל שכניו אצל וחומר פילם שמסרתי לו

 תיקח ״לך קרא. הוא ואבוי!״ ״אוי משרד.
ערבי!״ משרד־נסיעות זהו בחזרה! אותם

 ואינני סגור, המשרד היד, כבר כשחזרתי,
לא.״ או החומר אליך יגיע אם יודע

שבו לפני ופורסם כמובן, הגיע, החומר
כמוני. ממנו שנהנית מקווה אני עיים.

שלום רגמה

 סרט לעלילת מתאימה שלום הזוג פרשת
ל מוכנה תהיה שלום הגברת האם מרתק.

בסרט? עצמה את שחק
תל־אביב קופמן, ח.

הקלון עמוד
 "30 ״עמוד העורר של רשימתו למקרא

 בתסימותבם נוכחתי )1033 הזה (העולם
 בשר־הטשפטים, מדבר הכתוב כאשר הרבה,

 כה עד לו יחפתם כנראה רוח. פנחס מר
 מפלגתו. ואת אותו מאפיינות שאינן תכונות

 בממלכת־המשפט, מהרקבוז שהתעלם כשם
 ידיעות אליו כשהגיעו עיניו את עצם כן
 להדר- בבחירות למפלגה חבריו פעולות על

רמתיים.
של חוליית עברה הבחירות שלפני בשבת

 צריפי בין הפרוגרסיבית המפלגה של מים
 במזומנים מצויירת כשהיא רמתיים, מעברת

 השביע החוליה מחברי אחד ובספר־תהילים.
ב אותם פיצה השני ואילו הבוחרים, את

 שר־המשפטים אם לדעת מעניין מזומנים.
רמתיים. בהדר- למפלגה חבריו את לדין יעמיד

הדר־רמתיים יר., אלכסנדר
 הזדמנות היא ״30 ״עמוד ...שערורית

 להוכיח ב., לש. גם ואולי למשטרה, טצויינת
הצבור. לטובת משהו גם לגלות מסוגלים הם כי

חיפה מג, אליק
גביה כצרוף שרות

הישראליים, האזרחים אתם, צועקים מה
 טיולים לשם בכספכם שמשתמשים כד על

 אליאשווילי, ב. הש. סוכן (של ובילויים
 עד־המלר עבור בירושלים )1030 הזה העולם

 אמריקאי אזרח אנוכי, אוסר מה ב. והש.
 בזיעת אשר הדולר שהרי זה, בנדון שליו,

 לכיס הוא אה להגיע סופו הרווחתיו, אפי
ממ ממני שקיבלה דולר, אותו כי ב. הש.

ליש כמענק ניתן כמם, ארצות־הברית שלת
 ג. ב. לש. הדרד ומשם ג. ב. לממשלת ראל

. ברורה . .
ארה״ב ניו־יורק, דויד, ר. ו.

צרות־אופק
 בשאלת ראש־הממשלה של העיקשת עמדתו

 (העולם ז׳בוטינסקי זאב של עצמותיו העלאת
 מותר האמנם הלב. את מדאיבה )1033 הזה

 אשר הרם תפקידו ויהיה יחיד, לאיש לו
ש הבלעדית הויטו בזכות להשתמש 'יהיה,

 כרצונו הכר את ולהכריע לעצמו מעניק הוא
 הנובעים שיקולים חשיבות? רבת בשאלה

 אסור לזולת, והתנכרות צרוח־אופק מתיר
נאור! ראש־ממשלה של נחלתו שיהיו

תל־אביב משה׳ ע.

1 אזהרה
 שנמאסת החלטנו מזמז כבר היזהר! אורי,

 המביא שלד, המחורבן העתוז עם עלינו
 היהודי! ברחוב והפקרות אנדרלמוסיה סתם

 הראשונה בהזדמנות — במילים נרבה לא
 — בנאמנות בד נטפל לידינו שתיפול
 — מידינו נחת תשבע עוד לנפשך! הישמר

 טיב ואת דרבד את לשפר נסה בינתיים
הקלוקל! עתונד

עין־השופט חותנזוז־דואר חתימה, בלי
וגנבים שוטרים

 שהצטופפו האנשים מעשרות אחד הייתי
 שנערד בעת השלום, כבית־משפט יום בכל
 שכל למרות שלום. הר״ר של משפטו שם

 וערב ומרתק, פיקאנטי היה המשפט מהלר
 מסכים אני איז הקהל, של לטעמו מאוד

 )1032 הזה (העולם בעתונכם שהובעה לדיעה
 בדלתיים להיעדר חייב זה מעין משפט כי

 יכולה אינה צבורית תועלת שום פתוחות.
 מצד אם אחד, מצד המאזניים את להכריע

 שלום, הזוג ילדי של גורלם מוגה שני
 ימי כל הוריהם מריבת כתם את שישאו
חייהם!

תל־אביב בן־חיים, נחום
 וחוקי- הדתית הכפיה כי מסכים אינני
 הד״ר את שדחפו הם הרקובים האישות

 סיבות שתי אם כי שעשה, מה לעשות שלום
 על־ בניו את לקבל האחת, לגמרי. אחרות

 חיים חיה אינה אשתו כי שיוכיח ידי
מתן ללא אותה לגרש והשניה טהורים,

 פליליים בענינים התכופות חקירותיכם
ה אותן מענינות ביהוד מאוד. מענינות
משי אתם בהן חקירות

 את בידיעותיכם גים
 מדוע אולם המשטרה.

 בפרסום מסתפקים אתם
 וחני החשודים תמונות
מפרס ואינכם דונים,

השוט תמונות את מים
 יעילותם שבגלל רים

 לשים המשטרה הצליחה
 מדוע עבריינים? על ידה
 את למשל פירסמתם לא

 גיל- יונה המפקח תמונת
 נורביץ את שתפס ביז,

 הזה (העולם ושות׳
מ אתם האם ).1034

 מדרר סוטים כשהם רק שוטרים פרסמים
הישר?

ירושליםשוטר,
 שוטרים תמונות המערכת בידי יש לא.

 ראה אותן. לפרסם שמחה היא ״עיליס,
גילבין. מפקח של תמונתו

 שלם מאמר הקדיש )1032( הזה העולם
 האם אולם משטרת־ישראל. של לטרגדיה
 אתכם לחפור צריכה למשטרה שנאתכם
כהן? למינ׳ור יושר למליצי
 היטב הכרתי חדרה של וותיק תושב בתור

 נרצע עבד הוה, משטרת־המנדט קצין את
 הממונה גבוה היותר הבריטי הקצין של

 המינ׳ור הצטיין 1945—47 בתקופת עליו.
 נוסף מעפילים. לציר מומחה בתור כהן

 אני וגם מסיונר, חצי היה הוא לזאת
 באולם־ההטפה, לבקר הזמנה לקבל זכיתי
הכרמל. על הקימו ואשתו הוא אשר

 לשכוח צריד היה זאת כל את האם
 עדיף הארץ? את עזבו שאדוניו לאהד
 עם קיבוצניק איזה למשטרה לקבל היה

 ט- המיג׳ור פני על וכובע־טמבל, סנדלים
מע בדמע מלוכלכות שידיו יהודי, מוצא חסרי־ישע. פילים

חדרה (רפלנסקי), רפיח אברהם
 (העולם בע״ם״ מגנב ״הגונב על כתבתכם

כש רק מאוד. אותי הפתיעה )1034 הזה
 עורר־הדין את זיהיתי התמונה את ראיתי

 אתכם יעגייז ודאי גורביץ׳. זלמן אורי
 שנים עשר לפני היה זה שאיש לרעת
 השומר- מפלגת של המרכזי הועד חבר

 מפעיליה״בשכר אחד והיה בפולניה, הצעיר
 הסתבר שם נם בברסלאו. זו מפלגה של

יי כניאה׳ ע ״ המפלגה את עזב כספים, ב
תל־אביב לבון, אריה

פוס הנאורות בארצות החוקים נם מזונות.
 מתשלום פטור הבעל כזה במקרה כי קים

מזונות.
תל־אביב ק., א.

 שלום לגברת מתכוון קאופמן האם-הקורא
לג או בעלה, שבמצלמת המפורסם בסרט
 הזה? העולם צלם מצלמת בסרט שלום ברת

תמונה). (ראד,

שיחת־חוץ
 על קראתי אחרות, מעגינות רשימות בין

 אשר בחיפה, מהטכניון סטודנטים שלושה
 טלפוני חיוג של חדשה שיטה המציאו

 במקום כפתורים על לוחצים בה אשר
 )1033 הזה (העולם מספרים טבלת לחייג

האפשרי. בהקדם אלה לסטודנטים המצורף מכתב־הצעתי את תעבירו אם לבם אסיר־תודה אהיה
 ארה״ב קליבלנד, רוזנפילד, י. א.

 לים מעבר ויבוא יצוא חברת
 פטני בהפצת עזרתו על השמח הזה׳ העולם

 הצעת את העביר חדשים, ישראליים טיס
הטכניון. להנהלת רוזנפילד הקורא
מתלבט נוער
 תיכוני בבית־ספר למטמטיקה מורה הנני
 של זה מעניין שיר מתלמידי אחד של עבודות־הבית מחברת בתור מצאתי בחיפה.

 לפרסמו, כדאי אולי לערד. ,17 ל בג בחור
 להתלבטויות נאמו ביטוי בו ויש היות

 ערבים אחר ולחיפוש ככלל, המתבגר הנוער
בפרט. הישראלי הנוער של קבועים

חיפה זאב, ד.
 המורה של למכתבו המצורף השיר להלן

במלואו: זאב,
 נוצרתי? למה נועדתי, למי אני, מי

 שאיפות. מערבולת כמיהות, ערפל
. אחפש מצפן ללא .  מה? אחר .

 מטרה. אולי או אהבה׳ הצלחה,
 אני שנבוך לבי, מוזר כה
 אני שמסובך הגיוני, הפכפך כה

איכה? עוגן
 אמצאך? היכן מאחז, סלע

 קבועה, מוצא נקודת
 ולהעריך, למדוד אוכל ממכה

פינה אבן
מי וליצב להשתית אוכל עליה ל המתנודד. עו

אפזר נצח
 נשרים״ ״כנפי על הסרט על בבקורת

 הסרטים בין כי כתבתם )1033 הוה (העולם
 חיל-הים טייסי על האחרונה בשנה שהוצגו

 האכזרי״ ״הים הסרט גם נמנה האמריקאי
 באניה עסק האכזרי״ ״הים לידיעתכם,

 היתה כוונתכם בממטסת. ולא זורעת־טרפדות
הנצחי״. ״הים לסרט כנראה,

תל־אביב טרטקובר, נחום
►

10351 הזה העולם


