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 כיתוב: עורך
קשת סילבי

בכיר: כתב
חבור אלי

המערכת: צלם
קרו אריוז

 הראשי: העורך
אבנרי אורי

המערכת: ראש
כהן שלום

משנה: עורך
איתו רוב

תבנית: עורך
צור אהרון

 ,26785 טלפון תל־אביב, ,8 גליקסון רחוב
 ״עולמפרס״. : מזברקים מען .156 ד. ת.

בע״מ. הזה העולם לאור: המוציא
 .62239 מל. ת״א, בע״מ, שהם משה דפוס

תל־אביב. ובניו, טופל דוד : ההפצה
המודעות. לתוכן אחראית איננה המערכת

המערכת: חברי
 גלילי, לידי גלור, שייע בר־ריין, מנשה
 חרמוו, אברהם ורר, רותי הורוביץ, דויד

 אביבה ריסים, אלכם מאובר, אוסקר
קרן. שלמה קינן, ליזום

ן ו ת א ע ר ק נ ר ה ת ו י ס ב ב

 ׳שטיין כשם חבורה ישנה
 איינ'. אחד ארן/ אחד בר;/ אחד

טון, פל רוצח בר;׳
 לאסון גרם אק׳

איי;׳. תורת המבין איש ואין
״לי זהו דיוק, ליתר אמיתי. חמשיר זהו
 לעברית, אותו תרגמתי מקורי. אנגלי מריק״

ש מפני אלה, טורפים לימים התאמתו תוך
 הוא אמיתי: ללימריק לדעתי, אופייני, הוא

 הוא מלים, של זדוני עיוזת על מבוסס
תוכן. שום לו ואין משעשע,

הראשו בשורה מופיע הקלאסי בלימריק
 הוא מקום• של או אדם של שמו תמיד נה

 החרוז צורך לפי מלים, ויוצר מלים מסרס
 אותו שגם הבא, החמשיר למשל המשעשע.

קל: שינוי תוך אנגלי, ממקור גנבתי

 שמוליק, בשם כצעיר מעשה
 חתלתוליק. חשב, כך שראה,
כזנב, משך הוא

אהב. הוא חיות בי
לטיפוליק. לקחו שמוליק את אז

לפר האנגלי הלימריק נועד לא ביסודו
 בעל־פה התקיים בשנים מאות במשך סום.

הת לא גם ולרוב הבריטי. הצבא בשורות
 אלא הגונה. בחברה לפרסום בהחלט אים

 בעורף. גם אחיזה לו קנה הזמן שבמשך
 בבריטניה ואנשי־הציבור המשוררים מיטב

לב בבקשם אמותיו, בה׳ פעם מדי הסתגרו
 עולם לתוך והמדכא הקר העולם מן רוח

וחסר־הגיון. משעשע
 מוסר־השכל. שום אין האמיתי ללימריק /

 עמוק רעיון לבטא כדי נוצל לעתים רק
 רוחניים. יריבים בו להכות כדי או יותר,
 אנגלי הוא גם הבא, הלימריק למשל, כמו,

קלאסי:

 !ידוע ״זה :שאמר איש היה
 קבוע. הוא אדם של גורלו

 מונית איננו הוא
חופשית. המטיילת

ינוע!״ רבבת, במו פסים, על
חופ הלימריק של ותוכנו מגמתו בקיצור,

 בו קבוע אחד דבר רק לו יש למדי. שיים
ש וקצב משקל לו יש הצורה. לחלוטין:

וה הראשונה השורה לעירעור. ניתנים אינם
הש החמישית, עם תמיד מתחרזות שניה

 ל־ אמיתי משוגע בעיני הרביעית. עם לישית
 גרועה זה חוק הפרת כמוני, לימריקים,

באוטו חזיר של סטיק אכילת כמו במעט
בשבת. הנוסע בוס

★ ★ ★
 ישבתי שנים, כחמש לפני הימים, באחד

 בחקירה עסוק הייתי בחיפה. עטרה בקפה
 וכלל, כלל אותי שימחה שלא מסויימת,
סד על קודרות מחשבות שחשבתי וחוששני

 אלה ממחשבות נגאלתי והמדינה. העולם רי
 לו היה לא עדיין שאז מנוסי, דידי על־ידי

 בעיקר (ואולי דא ועל הא על שוחחנו זקן.
 החלפנו ובסוף בדיחות, החלפנו דא), על

בתר בינינו התחרינו אנגליים. לימריקים
לעברית. גומם

 שדרוש שמה הרעיון בי ניצנץ יום באותו
 לימריק הוא זו גדולה בשעה ישראל לעם

 לפגוע, באה שאינה הומור צורת — עברי
פ אלא אידיאולוגיים, חשבונות לפרוע או

 את גם ואולי יוצריה, את לבדח שוט
 העולם פתח שבוע באותו עוד שומעיה.

 עבריים, לימריקים של קבועה בסידרה הזה
 לקיום החשובות מתרומותיו אחת שהיא

ב החיה האומה בלב הנפשי שיודי־המשקל
הנפש. ציפור צל

 שלום — שלושתנו ישבנו הימים באחד
 למסקנה והגענו — ואנוכי סלע אורי כהן,
מ מקורי שם הצברי ללימריק לתת שיש
 שלום שאמר עד הצעות, כמה הושמעו שלו.
 כך ״מצאתי!״ המנוח: ארכימדם כמו כהן,
 צירוף אלא שאינו — ״חמשיר״ המונח נולד

חמש־שיר. המלים
קשים. ימים על להתגבר לנו עזר החמשיר

 חדוות״ החדור צוות שמחה, מערכת זוהי
 פצצות של בימים החיים. את והאוהב יצירה

 הגיעו עת בחבריה, והתנקשויות במערכת
ישב לשיאים, נגדנו והשיסוי ההשמצה מסעי

 הם חמשירים. בחיבור ועסקנו פעם לא נו
 וחוש־הומור, חוש־מידה על לשמור לנו עזרו
 מסוג במאבקים לעמידה חיוניים נכסים שני
זה.

 בקוראי במהרה דבק החמשירים שגעון
 ביצירותיהם. אותנו שהפציצו הזה, העולם

בש לחם פוליטיים, לשטחים התגלגל הוא
 בו המפורסם לויכוח אפילו והגיע חיתות,

 של תורתם בידיעת בן־גוריון דויד נכשל
יוון:. חכמי

 מפלונסק גבר היה היה
 בשלטונסק. ימיו בל שדבק

 הפטיר, הוא ״אפלטון,׳׳
הזכיר. לא ״עבדים

אפלטונסק.״ טעה אז - בן ואם
★ ★ ★

בר־המצ־ את העברי החמשיר חגג השבוע
 בספר הופיע הוא הראשונה בפעם שלו. וזה

 יצירות־ בחברת שווה־זכויות כשותף משלו,
 היה לכך שדאג האיש העבריות. התרבות

 101 זה, נחמד בספר שלקט מנוסי, דידי
 חמשיר מאה שפט) ש. (הוצאת חטשיר־ם
 קוראי שלו. יצירותיו מפרי רובם וחמשיר,

 מכרים 20כ־ גם בספר יפגשו הזה העולם
 פיר־ שדידי הזה העולם חמשירי — וותיקים

קלים. בשינויים או כלשונם, אותם סם
 הזה, העולם קוראי של אחר וותיק מכר

 יש המשעשעים. ציוריו את הוסיף דוש,
 דידי של המשותף למדור המשך כמעט בכך

 הזה בהעולם שנים כמה לפני שהופיע ודוש
דידידוש. בחתימת
 שונים ממקורות שאב שדידי למרות אולם

 שאינו בנלזי־לב בהקדמתו זאת מציין (ואף
 לטובה הזכרה תוך העברית, בספרות רגיל
 העב־ לחמשיראות הזה העולם תרומת של

 כל קודם הזה הספר על טבועה הרי רית^
 של ושגעונותיו אופיו של האישית החותמת

 השנים, 29ו־ האדום הזקן בעל זה, בן־גבע
 את חצה המלחמה, בימי בקוריאה שהסתובב

״ה השם את שנשא ישן בג׳יפ אסיה מזרח
 זו, מערכת אנשי כל בשם הזקנה״. בתולה

 — היקרים הקוראים מבין רבים ובכללם
לאחמשיראי. ברכת־אחים

מכתבים
המשפט קץ

 בית- שופטי של בפסק־דינם רואה אני
 צדק. משפט ג)060 הוה והעולם העליון הדין

 אלא היו, שגיאותיו לא קסטנר של השגיאות
 ב- ישראל עם שגיאות הן אלה שגיאותינו.

 ההשוואה יותר. לא אם שנה, אלפיים משך
 סופיסטית. השוואה היא ולאוואל פטז עם

 סטנדרד לפי אלה מעיז מעשים לדו! אין
 כיבושים כבר שראתה ריבונית מדינה של

בעבר.
 ואלה אגרנט, השופט של פסק־דינו אולם

 לגבי העוול תיקון עם יחד אליו, שהצטרפו
 את לראות הרוצים לאלה מכה נותן קסטנר,

יותר. ונקיה יותר טובה ארצם
תל־אביב זילבר, צדוק

ש אלה ישראל, מדינת של הפרומיננטים
 זכאים קסטנר במשפט הסופי פסק-הדין לפי

לאו סכנה של במקרה להצלה לזכות־קדימה
 נבחרי כי מעניין אולם לכל. מוכרים מה,
 כאילו בירושלים, פרומיז בבנין יושבים העם
״פרומיננטים״. המושג נגזר ממנו

ירושלים טיקולסקי, דב
 עמו אהבת אשר המדינה מאזרחי כאחד
כשקרא רוגז התמלאתי ממש בליבו, חרותה

 הלוי השופט של פסק־רינו ביטול על תי
.קסטנר בפרשת .  בנאצי ראה קסטנר אם .

 רואה ביודהמשפט ואם הנון, אדם בכר קורט
 רואים כאילו זה הרי הנון, אדם בקסטנר

הנון. אדם כן גם בבכר הם
באר־יעקב מרדכי, יאיר

ש מעידה השופטים בי: שפרצה המחלוקת
מוטב מסמרות. נקבעו לא עוד קסטנר בפרשת

 זה פסוק מתאים לדעתי כשחור.״ צחור כל
ה כל אף על נגדכם. שעושים למה מאוד

 הם מי רבים יודעים וההתנקשויות, הסתות
ה בשעת לעזרתכם לבוא וישמחו השפלים

תל־אביב כהן, אסתר צורר.
ערבי זעזוע

 תשומת־ מלוא את להפנות הוא הראוי מן
 והנוקבים החותכים לדבריו והמחשבה הלב
 אדישות על מועסר, אליאם הערבי הקורא של

 למרות ).1060 הזה (העולם היהודי הצבור
 ברצוני מפותחים, לאומיים רגשות בי שיש
 הוא ידו. את וללחוץ מועמר את לברר

 כה בצורה שהגדיר הזו במדינה הראשון
 לנו אוי היהודי. הצבור פני את קולעת
 של ערבי ותושב מראות, עינינו שקהו

 לעורר שצריר והוא בהבחנתו צודק המרינה
שלנו. והבקורת המוסרי המצפון את

 אני חייב שבי, הלאומית הקנאות כל עם
 נחיתות להרגשת הביאני זה שערבי לומר

 ה; כלפיו וליראת־כבוד מבישה, לאומית
לאומית. מבחינה והן אישית מבחינה

תל־אביב נשרי, חיים
שוטר נגד צנחן
 קולנוע ליד סטרמפ ירדתי מה זמן לפני

 רוכב־ עוצר שוטר וראיתי בחולון, מנרל
 רוכב־ הוא מי לראות כדי נעמדתי אופניים.

 בנפות: השוטר אלי פנה ופתאום האופניים
אי את לו לתת כשסרבתי מכאן.״ ״הסתלק

 לו הראיתי זה ובמקום שלי, החופשה שור
 הלכנו השוטר. אותי עצר השירות, פנקס את

 ״אתה בדרר: לי הסביר והוא למשטרה יחד
ואדפוק זונה בן זונה אני אותי, מכיר לא

מנוסי דירי חמשיראי
 על שנית עוברים השופטים היו אילו היה

ה את שיזעזע פסק־דין יתנו בטרם החומר,
ירושלים קטמון, הללי, שאול מדינה.

 דורות לדורי ההוא הזמן יישכח לא
 הדמעות ים ולא הזד הדם יישכח לא
 אמהות וזעקת המעונים זעקת תישכח לא
 הקללות נל מפני לאשמים מנוס יהיה לא
 עלי לא אם בשמים אליהם תניע הצדק יד

אדמות.
 הבריות ביו תהיו באשר שופטים שמעו

 האדמות מלב הבוקע הדם קול את
 מרחף וצלם שנרצחו המיליונים קול את

בחוצות בינינו
 האמהות בשם צדק ועשו קולם שמעו
השדות. ירק את האדים שדמן

ירושלים אריה, נמרוד
 כי )1060 הוה (העולם בציינכם צדקתם

 הידיעה וחוסר הנפרדים פסקי-הדין הקראת
למק הקהל. דעת את בילבלו נזר-הדי! על
 בי שבה בעתונכם, פסק־הדי! סיכום רא

 כי ונוכחתי הישראלי בבית־המשפט אמונתי
מסק את ריכד אמנם העליון בית־המשפט

 בנפרד שופט כל הגיע למעשה אולם נותיו,
 ד״ר את מטהרות אינן וכלל שכלל למסקנות

 מאחורי להסתתר המנסים אלה ואת קסטנר
מעשיו. של התעלומה

חיפה נדלר, ברטר,
משי של כפפות
 המחזבל ננד נועקתם מרוע מבין אינני

 לרצחכם. מטיף שכאילו הטסויים, הסופר של
ל בהכרח מניע המחזה, את שרואה מי כל

המש נזעק אמנם אם לגמרי. הפוכה מסקנה
 ירוד כה תעמולה לאמצעי ונזקק כולו טר
מפח שהם הוא אות הרי בכם, להילחם בדי
 לא שקר, דוברים הייתם אילו מכם. דים
 מסוג מחזות למלחמה. נגדכם יוצאים היו
נוס והוכחה לכם, כבוד תעודת רק הם זה
 קיומכם את מצדיקים אתם אכן כי פת

תל־אביב זאבי, שלמה לוחם. כעתון
 למשטר, זו גדולה אהדה הפגנת אחרי ...
 שמה את לשנות גמור בשקט הבימה יכולה

תל־אביב לוי, ק. להבימשטרה.
המח אל ביחסכם משוחד להיות לא כדי

 את תחילה קראתי לכלבים״, אותו ״זרוק זה
 המחזה על העתונים שאר שכתבו סה כל

 אתם אתם. שכתבתם מה את כ; אחרי ורק
 בהשוואת משי, של בכפפות עמו נהגתם עוד
אחרים. בעתונים שנאמר למה

חיפה בן־דוד, איתן
 ננדכם לאחרונה הנערכת הפרועה ההסתה

 חידוש. משום בזה אין אבל נבול, כל עוברת
 עצמותיכם, את לשבור מטיף המחזה אם

 ההודי המשורר פעם. כבר זאת עשו הרי
״ל מספריו: באחד כתב טנורי רבינדראנת

האדם ישים מעלליו, שחור את הצדק מען

 השפיעה לא זאת התגרות החיים." את לר
להו לחולות, לנשת ממנו ביקשתי אבל עלי
 את חושב שהוא ומאחר המדים את ריד

פייט. פייר נלד רציני, לגבר עצמו.
 במשטרה למשטרה. והמשכנו סירב הוא
 בהתנהגותו שיתבונן החורז לשוטר אמרתי
 לי עלה זה בסוף אלי. השוטר של הגסה

 מנחת להרגיש לשוטר ונתתי העצבים על
 וכילו שוטרים שני עלי התנפלו אז זרועי.

 אחר כשדיברתי הקדושה. המלאכה את בי
 מדוע אוחו ושאלתי התחנה, סמל עם כד

 ומעליבה, נסה כה בצורה מתנהג השוטר
 בשיבוני עובד הוא כלל בדיד כי לי השיב
 יעלו שלא כדי גסות צריד הוא ושם עולים

 בדמות האם השאלה: נשאלת הראש. על לו
 לפגוש החדשים העולים אחינו צריכים בזו

צה״ל נתן, אילת צנחן ארצה? בבואם
מקומי קדקלוקס־יקלאן

ה האופנסיבה פתיחת על בעתונות קראתי  מה כל ננד הדתיים החונים מצד גדולה
מל הכריזו קרתא נטורי במדינה. שהולד

 הפועל נשי ארנון שחיה, בריכת על חמה
 הידועות הנשים על מלחמה הבריז המזרחי
 שאם מאיימים ניסים הרב חוגי בצבור,
המח תוחרף לצבא מבניו אחד את יגייסו
 הדתיים של שהצלחתם ספק אין ובו'. לוקת,

 שהרי אותם. מעודדת חדרה נייר בפרשת
 רק במלחמותיהם הדתיים נחלו עתה עד אם

נוספות? למלחמות יצאו שלא מדוע נצחונות,
 מזכירות הללו המחרידות הפרשיות כל

 ואם להבדיל. הקו־קלוקם־קלז ארנון את לי
הצ אינדיאנים מאות כמה של התקפת־ננד

 באמריקה, הזה הארגון את לפרק ליחה
ל הישראלי הצבור מצד השעה גם הגיעה

הישראליים. הקלאנים נגר צאת
חולון מצליח, מרקו

שערורגל
 להתעלם לנחוץ מצאתם מה שום על תמהתי

ה סביב הנדולה מהשערוריה לגמרי כמעט
לאח שגיליתם אתם, דווקא וולס. נגד משחק
 השחיתות את וחשפתם ציבורי אומץ־לב רונה

 הכדורגל בהתאחדות השוררים ואי-הסדרים
 להראות צריכים הייתם הספורט, עסקני ובין

 ילמדו ולא דבר לשום מסוגלים אינם שאלה
 משחק שכל יתכן איד העבר. משגיאות דבר

 צבורית, בשערוריה קשור יהיה בינלאומי
הדין? את לעולם יתנו לא לכד והאחראים

תל־אביב שנידמן, יעקב
ה בעלי אלפי ואילי. ממאות אחד אני

 שלא וולם, ננד הכדורנל למשחק כרטיסים
 אף אלא המשחק, את לראות זכו שלא רק

 עבודה, יום ביזבזתי המשטרה. על־ידי הוכו
מי רפואי: לטיפול ונזקקתי נקרעו בנדי
 כאילו הודיעו, בזמנו זה? כל בעד לי ישלם

הכרטי בעלי את תפצה לכדורגל ההתאחדות
 לא כה עד אולם למשחק, נכנסו שלא סים

דבר. וחצי דבר עצמה מההתאחדות שמענו
פתח־תקוה שיף, איתמר
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