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 תבנית: עורך
אור אהרון

 המערכת: צלם
כרו אריה

המערכת: חברי
 שייוונלור, מנשהבר־רייו, רפיאילורנלסוו,

 ורד, י רות הורוביץ, דויד גלילי, לילי
 גושים, אלכם מאובר, וסהר א חרמון, אברהם
פדו. שלמה סיגו. עמום סטו. אביבה
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 לא עצמי את שאלתי האחרונים בימים

 ביג׳י של קבוצת־החצר החליטה מדוע פעם
 באמצעים שימוש תוך אפילו אותנו, לחסל

 את שאלת אתה שגם יתכן ביותר. הבזויים
זו. שאלה עצמך

 סכנה שום הדבר: מוזר הרי לכאורה
 המשטר על כיום מאיימת אינה אמיתית

 היציבים המשטרים אחד הוא במדינה. הקיים
 המשטר מן אף יותר יציב בעולם, ביותר

פראנקו. של והמשטר הסובייטי
 אופוזיציה שום אין עצמו המשטר בתוך
באו הקרוב. בעתיד השלטון־ את המסכנת
 אנשים שפע יש ומשמאל מימין פוזיציה
 שלהם הסבתא את למכור ברצון המוכנים

 דויד עם קפה כוס לשתות הזמנה תמורת
תס שלא אחת מפלגה אף אין בן־גוריון.

 מפא״י, עם לקואליציה להיכנס ברצון כים
המינימאליים. התנאים את לה יציעו רק אם

 בכלל. רציני כוח אין למשטר, מחוץ
 מלכות־ישראל ואנשי נטורי־קרתא מק״י׳

עלי שמדבר מי כל מבוטלים. כוחות הם
 יותר חשובים להיראות להם עוזר רק הם

האמיתית. יכולתם מכפי
 מהודה אינו בוודאי עצמו הזה העולם

 מפלגה הוא אין השלטון. על פוליטי איום
מוע את הציגו לא עורכיו נפשות. הצדה

 טובים קולות גוזלים אינם לכנסת, מדותם
 אחר או זה קורא מושפע אולי מזולתם.

 עובר שהוא כך, כדי עד שקרא ממה
 נשאר עדיין הריהו כן, אם למפלגה. ממפלגה י

המשפחה. בתוך
 של רצונם העתון למקרא גובר ואם

 בלתי־ להישאר הבלתי־מפלגתיים הקוראים
 למישהו, בלתי־נעים אולי זה הרי מפלגתיים׳

 ל־ יגרום לא זה מסוכן. לא בוודאי אבל
 ישראלי. בנוסח רומא, על חדש מיצעד
 מוסוליני שום מספח אינו הזה העולם

 במישהו. להתחרות העשוי חדש
★ ★ ★

הזאת? ההיסטרית הבהלה כל מה כן, אם
 לקבל מבלי אותר, להסביר נוכל איך

 ששום לכבוד זכינו כיצד שגעון־גדלות?
לה? זכו לא הסתדרות •או ארגון מפלגה׳
 כל על כולו, המשטר מתגייס מדוע

נו מלחמת־חורמה ללחום כדי שלוחותיו׳
 ? עתונאים של זו קטנה בקבוצה אשת
 מעשי- שלושה כה עד שליחיו ביצעו מדוע

 ומדפיסיו? עורכיו נגד בדם מגואלים ןזירור
 בשנה לירות כמיליון מקדישים הם מדוע

ה שונים, שבועונים ארבעה להוציא כדי
 ושכל למפא״י, בסתר או בגלוי שייכים
 אף זה, בעתון• להתחרות היא מטרתם
 ל־ בקיוסקים מגיעים אינם יחד שכולם

תפוצתו?
 אחרי לבלוש אדיר מנגנון גויים מדוע
ה את לגלות לשיחותינו, להאזין צעדינו,
 מני אנשי עובדים מדוע לנו? שאין סודות

 כדי נוספות שעות וכתבלביו גנון־החושך
 מתוך מגוחכות, לעלילות הרקע את להכין
 החוקים ניצול תוך למשפט להעמידנו כוונה

המדינה? בטחון להגנת

זו. לחידה אחר פתרון אתה מצאת אולי
 בך כל אנו אחת: תשובה רק יש לי

 מייצגים שאנו מפני השליטים, את מרגיזים
 את והמטריד בליבם גם הקיים פנימי קול

המצפון. קול מנוחתם:
המצ דומה. ממכה סבל שבאגדה פינוקיו

 רדף צרצר, בצורת אחריו, הלך הקטן פין
 היה לא זה הטריד. זה מקום. בכל אחריו
 העולם תרופה. לכך היתד, לא אבל נעים.

כזה. צרצר הוא הזה
 עם בצמרת ידידינו ישלימו לא מדוע
 אפשר המצפון? מפני מנוס שאין העובדה
 גם מדבר המצפון אולם אותו, להשתיק

 בבית־ אותו לכלוא אפשר שותק. כשהוא
 לא כלא של סורג שום אולם — הסוהר
 להעליל אפשר המצפון. את עדיין השתיק

 עלילות של טבען אולם — עלילות עליו
שבעתיים. חזק נשאר המצפון ואילו להימוג,

 אותי, השליטים שאלו אילו לעשות? מה
 נשמה בעלי אינכם כלום. לא אומר: הייתי

 פאשיסטיס לא אינכם אמיתית. טוטאליטרית
 אם אמיתיים. קומוניסטים ולא אמיתיים

 במשפטי־ראווה, בטרור, בהם להתחרות תנסו
 תיכשלו בשריפות־רייכסטאג, בעלילות־רפש,

 כי לכך, מסוגלים אינכם חרוץ. כשלון
 בסוף שלם. בלב זאת לעשות תוכלו לא
מגוחכים. תיראו רק

 הזה. המצפון עם לחיות שתלמדו מוטב
 את לא־נעימים, דברים לכם יזכיר הוא

 היפים האידיאלים את ומחדליכם, מעשיכם
בד איך־שהוא ואבדו בלבכם בנעוריכם שהיו

 מי בתת־הכרתכם. המכרסמים הספקות את רך,
 הקטן הקול כי לדעת בסוף תיח־כחו אולי יודע,
נש את הציל והיושר, המצפון קול הזה,

 ההתנוונות תהליך את ועצר שלכם, מתכם
תחתיו? שלטונכם את אחרת קובר שהיד,

★ ★ ★
 שהושמעו השפלים החשדות על דברי

 המשתמטים, עדת מצד ונגדי נלסון נגד
 עוררו המדינה, בטחון דוברי לפתע שהפכו

 קרבית, ביחידה חייל הקוראים, אחד את
הבא: הנחמד השיר את לי לשלוח

 זדם אש יום פקודה, ביום
בן יצא מו — ראו כולם. כ

בשתיקה, לו סבל נלחם,
אלונקה. על — בסוף חזר

 ואש דם יום פקודה, ביום
ביקש. מתאים תפקיד שמעון

ת, נלחם לפחוד, בלי בבי
ב אדם הפך שו מאד. ח

מן חלף שנים. עברו רב. ז
רקב. פשט בישראל

התם, ראובן זאת ראה
העם. שלטון טיהור תבע

לב: עומק עד שמעון נרעש
כן קרא, ״חדל!״ אוייב! ״מו

המועד הגיע אכן,
הבוגד!״ של פיו את לסתום
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מכתבים
השנה איש

 הישנים כל של האייש כמו הישנה, אייש
שחותם1 בו־נוריוז, דוד הוא הקודמות,
 הישנה מאורעות כל על מוטבע אי׳שיוהו
בישראל.

תל־אביב סבירסקי, שמעון

 הקטן, האיש את שתבחרו היא הצעתי
 שכן השנה. כאיש ב., הש. בראש העומד
 ישראל אזרחי על צלו שהטיל הוא זה מוסד
האחרונה. בשנה

 ירושלים יעקבי, דניאל
היו כזה במקרה ם המערכת חברי כל י צפויי

 פרושו כזה מעשה שבן עולם, למאסר
ה חוקי לפי ב., הש. נגד חומר איסוף
החדשים. חירום
מפני רוטשילד, הברון — השנה איש
י׳שראל. למדינת בסף הרבה הבי •שתרם

תל־אביב שורק, דן
 בעבר, נבואותיו •שכל הנביא בגין, מנחם .. .

השנה. התנשמו ובדומה, סיני מבצע על
חיפה צל־הר, חנה

אייש בו־נוריוז; עמום — השנה איש
 זאב — הצעיר •שמחוני; אסף — הצבא

 ה- נולדמן: נחום — המדיניות אקשטייז;
 נולדה — האישה נלסוז; רפי — עתונות
 הקולנוע סטלמד; נחום — הספורט מאיר;

ברגמן. איננריר —
תל־אביב לב, זוהר

כמצרים דפי
אילון רפי של ספורו קריאת אחרי
אישר השאלה, נישאלת 110:56 הזה (העולם

 קריאת לאחר עצמם את שאלו ודאי רבים
 לרפי ידוע והיה במקרה המרתקת: הכתבה

 הניהנום מדורי את לעבור עליו יהיה כי
 האם בקהיר, הנאה •שעות ■כמה עבור הללו,

זה? יבצע מ מבצע היה
 תל־אביב אלון, א.

כן! שאלה?! איזו רפי: תשובת
 סופרכם נלסון, של ספורו קריאת לאחר
׳שה היא הסיפור מתוך המסקנה האמיץ,
 לפמוד אפישר ושאי — — — הם ערבים
עצו ומכים מענים הם זכות באיזה עליהם.

רים?
כפר־אתא אמציה, י.

 אם שחרורו. על ולרפי לכם איחולי
 שחרורו, על העורר של מכתבו השפיע

בנצחון. שזכיתם הרי
צה״ל ד., ב. ג.

 'באמיתותו ללב נונע רפי של ספורו
הרפתקאות סיפור הוא אין ובפשטותו.

בארדו של מסך־האמת
 אני מזעזע. אנושי תיאור אלא סתם, מותח

המצרים. מפנעי במהרה שיחלים לרפי מאחלת
תל־אביב כץ, דרורה צרפתאל

 לראות מיכולהכם מתפלא אני לעיתים
 בכתב־ .הקלעים אחרי הנעשה את ולהבין

החי תנועת שערכה הפנים קבלת על תבם
 )1035 הזה (העולם מצרפת למשלחת רות

בהעדרו, בלט צרפת שגריר ״רק כתבתם:
בן־נוריוז." את ירגיז פ! חשיש מתור

 שהריעו אלה ביז אני אף הייתי בעבר
בעב משליטתו והתמונגו הישנריר לכבוד

 וגיליתי פעולותיו אחר עקבתי אולם רית.
המפלג עסקנותו את שלו, השני הצר את

ידי סניף הקמת בהסתדרות, הרצאה תית:
 ההסתדרות, יובל ההסתדרות, על-ידי דות
 שמעו; עם נאום ההסתדרות, עובדי כנם

וכו׳. במאי, אחד נאום פרסומת,
ירושלים אזולאי, שולמית

. .  כשני העורר, דעות את תואמות דעותי .
 מנהיגי יראו לא מתי עד סיאם. תאומי

 עצמם את ויקשרו הנולד את המדינה
 עם המר וגבו י בם אין האם זר? לגורם

דרשני? אומר תורכיה
צה״ל קורא,

שלום גברת שלום, שלום
 הגברת אל זה מכתבי את מפנה אני
 וכואב הואיל הזה, העולם באמצעות שלום,

ה בתל־אביב נשים כמה שיש לראות לי
 נמצא ובית־המשפט הוליבוד שכאן חושבות

 אם. תסלהי חביבתי, שלום גברת ברנו.
הבאים: הדברים את לד אומר
 אומרת אני וזאת אגואיסטית, אם את
 אותנו מביישת את ילדים. ללא באשה
 סיפוק הסרת אישה את החליש, המיז בתור

 אותו. לד לתת יבולים לא ילדיד ואפילו
 ובילויים, שמלות על כספים להוציא במקום

 לר מציעה אני ילדיד. להצלת בסף הוציאי
פרודקטיבית. עבודה ועשי לקבוץ צאי בידיים, עצמר את לקחת

תל־אביב אלמונית,

ה במישאל אותי שואלים הייתם אם
 עושה הייתי מה )1087 הזה (העולם גברים
 לבם: אומר הייתי שלום, הד״ר במקום
 היה אז לבנוד, אישתי את מעודד הייתי

מפריע. באיו בה גם לבגוד ביכולתי
תל־אביו*■ נמיר, דן

 בעתונבם, •שפורסמו •שלום, הנברת תמונות
 הילכת הזאת האישה מוזרה. תופעה מראות
 נראתה היא זקנה הבי לישנה. מישנה וצעירה

 •שעבר מה אחרי כיום, ואילו כלולותיה, ביום
לה. רע כר כל שלא כנראה .20 בבת ממש נראית היא עליה,

חיפה גוטמן, זהבה
האמת מסך
 בשבועות שהל לטובה מפנה לציין ייש

 הזה העולם •של השערים בסוג האחרונים
 הזה, העולם שער על לראות מרענן פשוט

 את בז־גוריון, עמוס מרחמת את במקום
 •של פרצופו ובמקום •שלום, הגברת מלחמת

לורן. סופיה של נופה את סהר
תל־אביב בש, חיים

את בן־גוריון, של השקרים מסן ובמקום
תמונה). (ראה בארדו בריג׳ט של האמת מסך
הזה הדג מן

פורסם )1034 הזה (העולם דת במדור
 שקד, יהושע ההייל של שאלה על סיפור

 תפילת אם השואל כביכול, חריף מוח בעל
 הרשו לצה״ל. •שבועתו את •בטלת נררי כל
 תפילה היא נדרי בל תפילת כי להעיר לי

 לעצמו. אדם •שנישבע שבועות לבטל הבאה
בולליצה״ל. לאחר, או לחברו אדם של שבועה מבטלת התפילה אין

חיפה אריה, גור ישראל

 בי שהשיב הדתי, העיוז ביום הנואם
 אלא גיוסו בשעת נישבע אינו הדתי החייל

 היהודי את לי מזכיר אמונים, מצהיר
 מן וביקש חזיר קתל על שהראה הדתי

לרמות. קל האלוהים את הזה. הדג
חיפה בוכני, אליעזר

 ושל סולא יעקב של קבורתם פרשת
ברשימתכם •שפורסמה כפי פולאק, מיכאל

 מעירה ),1035 הזה (העולם מצווה״ ״מת
 קדישא. החברה את כבר לקבור מצווה כי

 מם־ ישירות להקים הבריאות משרד מחובת
למעונ דתי בטקס הצורר בי לקבורה, לבתי
 לעסוק דתיודדוקא חברה מחייב אינו ינים

בבר נעשית מילה שברית כשם בעניו.
 נם לסדר אפשר הבריאות, משרד בחסות
זה. משרד על-ידי קבורה

חיפה מג, אליק
חוזר גרנוכסקי

 (העולם בעתונכם שהופיעה לידיעה בקשר
 נרנובסקי אלכסנדר השחקן כי )103ר הוה

 גרנובם־ מר כי להעיר ברצוני מהארץ, נר הי
 והוא היגר, ולא לחוץ־לארץ למכע יצא קי

 כריסטינה, בתו, שבועיים. בעוד לחזור עומד
 ותשו־ באלט רקדנית היא מפוליו, •שהניעה

דררה-מי. תיאטרון ישל הבאה בהצגה תף
תל-אביב ארגמן, יעקב

 ברית־המועצות. גיבורי כיום הם בפרט והסורים ככלל הערכים
 כמוסק־ הנוער פסטיבל במסגרת משלחותיהם הופיעו באיטר

 אל־עזם, האלה של נוכחותו כאריות. מקום כסל נתקבלו בה,
הא זמן, באותו בכרית־המועצות שביקר הסורי, ההגנה שד

אחרים. דכים מאורעות על פילה

כהן שלוק
 יחסו מה לברר החליט הזה״, ״העולם מטעם למוסקבה שנסע

 על משהו ידע ואם לערכים, שברחוב הסובייטי האיש של
בסורי. עצמו את והציג בערכי התלבש הוא במרחב. הנעשה

במוסקבה!״ ערבי ״הייתי
 גישתם את מתאר הוא בו המערבת, ראש של סיפורו הוא
 אל - ומוסלמים יהודים נוצרים, - סובייטיים אזרחים של

התענ במרכז עתה העומדת הערכית המדינה סוריה, נציג
הכא. בשבוע יפורסם הסיפור והמערב. המזרח יינות
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