
 אותו זרוק על סוף־סוף תגיבו ״מתי
ב קוראים מאות אותי שאלו לכלבים?״

ש להיווכח נדהמו הם האחרונים. חודשים
 מכודן היה כולו המחזה אשר הזה, העולם

 אחת. במילה אף אותו התקיף לא נגדו,
 השמיץ שלא בארץ היחיד העתון היינו

מחזנות. של זו דוגמה הצגת על הבימה את
 שאין לשואלים להסביר ניסיתי לשוא

 המחזה. נגד למלחמה לצאת חשק כל לנו
 למלחמות כלי אינו הסברתי, הזה, העולם

 שבועון־חדשות, הוא עורכיו. של הפרטיות
 הבנת מיטב לפי עובדות, למסור המבקש

 — אויבים לקטילת נשק הוא אין הכותבים.
שלו. אויביו לא אפילו

 השכל על לסמוך צריכים הסברתי, שנית,
 עליו לכפות אסור הרחב. הקהל של הישר
 ללכת עליו זה. מחזה על דיעה מראש

ולש המוסרית מדמותו להתרשם בעצמו,
ש המניעים את צלול במוח אחר-כך קול

 המבחן זה יהיה היצירה. לכתיבת גרמו
 לעצמו הזה העולם שרכש הציבורי לאימון

 בלתי־פוסק מאבק של שנים שמונה אחרי
וברודנות. בשחיתות

 תמיד היתה לא שההתאפקות בגלוי אודה
 איש, אלף רואים ערב בכל כי ידענו קלה.

 עצמית, דיעה ונטולי חמומי־מוח ביניהם
 להתנקשות להסית היתד, מטרתו שכל מחזה

להח נאמנים נשארנו אולם בחיינו. נוספת
שהחלטנו. לטה

 במחזבל, חבלי־גסיסה אחזו כאשר השבוע,
 הגדול המיבצע כך. נהגנו כי על שמחנו

 המביש לסופו מגיע אמנותית יצאנות של
 לא מעולם נגדו. אצבע שנקפנו מבלי

ספונ בצורה הנאורה דעת־הקהל השתמשה
 שניתנה בהזדמנות יותר ומפוארת טאנית

 המוסרי. כוחה יעילות את להוכיח לה
★ ★ ★

 יותר, פנימית סיבה, עוד שהיתר, יתכן
 מוסינ־ ייגאל את הכרנו אנחנו להתאפקותנו.

 — ואנוכי כהן שלום — מאתנו שניים זון.
 ייגאל שירת בו הקרבי בגדוד חיילים היינו

 עליו. לכעוס יכולנו לא מחפירה• כה בצורה
לרחם. רק יכולנו

 בצאתו פנימי סיפוק לעתונאי יש לעתים
 מסוכן, אוייב עם האמת למען להתמודד

מ ידענו זדוני. וכושר שכלית יכולת בעל
בהת כזה סיפוק שום נמצא שלא ראש

 פרימיטיבי האיש מוסינזון. עם מודדות
 מכדי מדי, גלויה המוסרית אפסותו מדי,

פנימית. רתיעה ללא בו לטפל יוכל שמישהו
 זה, במדור קטנה בהערה הסתפקתי לכן

 ):1060 הזה (העולם חדשים שלושה לפני
 הזדהתה הבימה באולם שהתכנסה ״הצמרת

 ישראל עם אישים: שני עם בגלוי השבוע
ר.... רודולף  רוחנית נמושה (ועם) קסטנ

.מוסינזון ייגאל כמו . ה שתי אלה אם .
לע בוחרת המפלגתית הצמרת אשר רגליים

 לי אמור לה. יבושם — עתה עליהן מוד
 אתה.״ מי לך ואגיד ידידיך, מי

★ ★ ★
 פשע להיות עלולה מופרזת סלחנות אולם

נק מאשר פחות לא העתונאי, המוסר נגד

 בצורה השבוע הוכח זה דבר מופרזת. מנות
 המחפירים המעשים על נודע כאשר ממאירה,

 ניצל אותה לשעבר, ארוסתו כלפי ייגאל של
לכלבים. אחר־כך וזרק האחרונה הפרוטה עד

 חטאנו אם עתה עצמי את שואל אני
 בעוד מלגלות נמנענו כאשר תפקידנו כלפי
 יתכן ברבים. מוסינזון של דמותו את מועד
הת לולא שנהג, כפי לנהוג מעז היה שלא
 בפרהסיה לבצע יכול שהוא למחשבה רגל
.ש מבלי ביותר, המבאישים המעשים את

תגובה. אחריו יגרור הדבר
לש לנו מותר היה אפילו פנים, כל על
 מעשי־הנבלה את ייגאל כיוזן כאשר תוק
 לשתוק הזכות לנו אין שוב כלפינו, שלו

חסרת־ישע, אשה נגד פועל הוא כאשר
 אמצעים ללא זרה, בארץ לבדה שנשארה

אותה״. ש״יהרוס עליה איים ואשר והגנה,
לפרסם זאת בכל עתה אנו נאלצים כך

 הצגת־ בשעת לנו ידועים שהיו הדברים את
 ואשר לכלבים, אותו זרוק של הבכורה

 לא אחרת דרך כל לגנזם. אומר אז גמרנו
בתפקיד. מעילה אלא היתד,

★ ★ ★
מופ שסלחנות להוכיח באמת שירצה מי
 את למצוא יכול ציבורי, חטא היא רזת

 עם האישיים יחסינו בפרשת לכך הראיות
ייגאל.

 ייגאל השמיץ עת שנים, שמונה לפני
 ב־ גבעתי חטיבת את מחפירה כה בצורה

 עזרתי. את וביקש אלי בא הנגב, בערבות
 בפני. התחנן לי,״ לעזור יכול אתה •רק

 גבעתי כאיש אתה, אם לדבריך משקל ״יהיה
 לפוצץ הנסיונות נגד תכתוב בקרב, שנפצע

שלי!״ ההצגות את בכוח
 חוצפתו על כעסתי נגבה לוחמי כל כמו

 את שהעליב לחם, שלא האיש ייגאל, של
 בעתון־הערב מאמר כתבתי אולם החיילים.

 חופשית בחברה כי טענתי בו הארץ, של
 מחזה נגד גם בכוח־הזרוע להשתמש אסור

 יה לדגול שהוספתי דיעה (אגב, משמיץ
 והציעו אלי באו שונים צעירים כאשר גם

לכלבים). אותו זרוק נגד הפגנות לערוך
 כולה בארץ היחיד האיש שהייתי דומני

 כך על שילמתי מוסינזון. על אז שהגן
 אבידן, שמעון החטיבה, מפקד יקר. מחיר
 לי חשובה ושדעתו אותו מעריך שאני אדם
זה. מאמר על קשות בי ונזף לי קרא מאד,

 במערכת פעמים מאות ייגאל ביקר מאז
 כשביקש טובה. לבקש כדי תמיד הזה, •העולם
 שנות בכל לאמריקה, העתון את לו לשלוח
 שלא למרות — זאת עשינו שם, שהותו
 המשלוח. דמי את אפילו היום עד שילם

לבקשתו. נענינו לספריו, פרסומת כשביקש
 או — השתקנו מדוע .זאת? עשינו מדוע
ה הפרטים את — עדינה בצורה ניסחנו

 לנו? ידועים שהיו המבישים, ביוגראפיים
 זו: זולת אחרת תשובה שום מוצא איני

 אחראי שאינו אדם כאל אליו שהתיחסנו
להענישו. טעם כל אין כן ושעל למעשיו,

 לא טעות. היתד, שזאת עתה יודע אני
הציבור. סליחת את לבקש אלא לי נשאר

מכתבים
ככבוד הפסד

 עבור לירות שתי שדידת על בתנובה
 מציעה הריני מפוקפקת, רמה בעל עתוז
 לשבועון כמוני המתננדים האזרחים לכל

העתון, את ישראל לקול להחזיר הרדיו,

 דפיו. את לפתוח מבלי הופעתו, ביום מיד
 העורר, נאון של תגובתו תהיה מה נראה

 אם טפסים. רבבות כמה אליו כשיוחזרו
בכבוד. נפסיד כספנו, את הפסדנו

חיפה ישי, דבורה

 עתוז שערורית על העורר של רשימתו
 הזה (העולם הנסיעות מם והיטל הרדיו
וה המבריקים הניתוחים אחד היתה )1067

 המבנה על אי־פעם שקראתי ביותר אמיתיים
 ב־ קראתי ישראל. מדינת של החברתי

שיטת מאמרים רבות פעמים הזה העולם  ננד
 לא רשימה אף אולם והמגבית, השנור

 לאז האחרונה, הרשימה כמו אותי שיכנעה
• לדחפנו. זו שיטה עלולה

תל־אביב פרנקל, גיורא

הגדול הנהר רחובות
 על דעתי את אותי שאלתם שלא חבל

 לכם עונה הייתי שלי. הרחוב של שמו
 אבל אתכם. רק לא מזעזעת שהיתה תשובה

 מוסרית שמבחינה היא דעתי השמצות, בלי
 שמות הרחובות. שמות החלפת אתי לשלול אי;

 העיר, במועצת רוב על־ידי נקבעים רחובות
 מסוייטת. בשנה מסויימת למפלגה שהיה
 אחרת מפלנה של לרוב יש הצדקה אותה
רחובות של שמות להחליף אחרת, בשנה

 להקים היא הנכונה השיטה לרוחה. שאינם
רחו שמות לקביעת בלתי־מפלנתית ועדה
ה מתחום כליל זה ענין ולהוציא בות,

המפלגתיות. העירוניות מועצות
תל־אביב קורי, יחזקאל

קוראים פגישוג
 בעל קורא נמצא שסוף־סוף לקרוא שמחתי

של קוראים פגישת לארגן המוכן יזמה,
 זה ).1067 הזה (העולם הזה העולם קוראי

 במוחי. נם עלה זה מסוג שרעיון רב זמן
 ואשר העתוין, גבי מעל המובעות הריעות
 בקרב נם רווחות הן כי לדעת נוכחתי

בסים לשמש יכולות נרחב, קוראים ציבור
ולגבש ללטש כדי ריעות, והחלפת לויכוחים

ש רבות, בה בעיות לגבי ברורה עמדה
בהן. מטפל הזה העולם

תל-אביב בכר, גיסים
 שאול, בז הקורא של מכתבו את קראתי

 שלפגישה סבור אינני קוראים. לפגישת בקשר
 על־ידי מאורגנת כשהיא טעם יש כזאת

 תיזום שהמערכת הוא הנכון הצעד הקוראים.
ו לויכוחים בדומה קוראיה, עם פגישות

בעבר. לארגז שנהגתם הצבוריים למשפטים
תל־אביב לב־טוב, משה

. .  ברכה. להביא עלולות זה מסוג פגישות .
 מהטכניון הסטודנטים כי בעתונות קראתי
לס העשור בשנת "להתגייס החליטו בחיפה

 העולם לעיז־גדי. זוהר מראש כביש לילת
 קוראים פלוגת לגייס הוא נם צריד הזח

זה. למבצע שתתנדב
חיפה סיאני, נ.

צרפת? איזה
 העורר של מכתבו על להגיב שלא אי-אפשר

 לוחמי ן בעני )1065 הזה (העולם הקורא אל
 זהים שאנחנו אפילו נניח באלנ׳יריה. החופש

 לחימתם צורת עם אלו, חופש לוחמי עם
 הגיון בעל אדם יכול איד אד ורעיונותיהם.

 גלוי באופן לתמור שאפשר לומר בריא
 ב־ הצרפתים באהדת לזכות וגם בלוחמים,

 להרשות יכולים אנו אין ארץ־ישראל. עניז
 על־ידי צרפת, ידידות את לאבד לעצמנו
 על־ידי המוצעים זה מסוג פזיזים מעשים
העורר.

תל־אביב עדין, ק.
החג פני

 )1067 הזה (העולם אתכם מסכים אינני
 הוא לדעתי עצוב. היה השנה הפורים שחג

 ותרבותי. אנושי יותר צביון קיבל פשוט
 שמח השנה עשו ברחובות, לשמוח במקום
 היה למשל, בו, הייתי שאני הנשף בבתים.

ב בחברתנו שנעדר ביותר המוצלחים אחר
האחרונות. שנים

ירושלים קורלנדר, ברוך

שפירפמתם, שהתחפושת חושב אני בל קודם
 ענק תמונות גבו על הנושא דת כהן של
 בטעם פוגעת ערומות־למחצה, נערות של

 אולם בדת. פגיעה על לדבר שלא הטוב,
 השני מצירו הנערה מעניינת יותר לדעתי

 בתמונה. נראים פניה חצי שרק הכומר, של
תל־אביב תורן, שושנה היא? מי
 קרובה בלכנזך, לרחל שייכים החצאים כל
תמונה). (ראה בלכנזן־שפיר־רודו זיוה של

המינהג מות
 הם כפר-קאסם וצעירות צעירי כידוע,
ה בענין גילם בני ■ מכל יותר הסובלים
 היה האבא שעברו, בשנים שלהם. נשואים
 ההיא הפלונית את לקחת בנו את מבריח
 אותה. אוהב הוא שאין פי על אף לאשה,

 על התגברנו כבר השם, ברוד היום, אולם
 עוד נשאר מדרכנו. אותו והסרנו זה מכשול
 להסירו הצעירות על אשר שני, מכשול

מהדרד.
ה את שראה אחרי החכם, האבא אבל

ש אחרי חפשי השמיימה ממריא צעיר
 נם פן מאוד פחד האחת, מידו השתחרר

 בה אחז לכן תשתחרר, השניה שבידו הצפור
 בתו את מכריח התחיל הוא ידיו. בשתי

 הימים באחד בו. בוחר שהוא למי. להנשא
 וציווה בתו אל בכפר ההורים אחד ניגש
 הכפר, מבני פלוני לאיזה להינשא עליה
 סירבה הצעירה אולם אותו. אהבה לא אשר

 למי- למכותיו, אביה, לרצון להכנע הפעם
 של הברבריים הלחץ אמצעי ולכל פותיו
 הצליחה יא ה לבסוף׳ האחרון. הרגע עד אביה,
 עמדו ומיד צורקת שהיא אמה את לשכנע
 איתו רבו העקשן, הסוחר האב, בפני שתיהן

 רציניות מכות ספג הצדדים משני אחד וכל
בדבר. התערבה והמשטרה

 וצעירות צעירי אנו, וכאן
 של לשון בכל פונים כפר-קאסם,

לי לעמוד השוטר לכבוד בקשה
הסי לכל יאמין ואל הצדק מין

 יודעים אנו האבא. של פורים
 וזה ומת, מזדקן בן־ארם שכל
וה המנהגים של דינם נם הוא

שלנו. האבא של התפלות אמונות
כפר־קאסם קאסמאי,

 קבוצת באה ימים מספר לפני
 כדי טם־ההכנסה, מטעם פקידים
ב־ ההשקאה שטחי את למרוד
 להם אמר האיכרים אחר בפרנו.

מפו לוח יש החקלאות שלמשרד
ה כל גורל את המראה רט,

 לא אנו המהנדס: ענה שטחים.
 והחל הנ״ל, למיסמר מאמינים

 בלתי־מסודרים בצעדים לפסוע
 כששאל האדמה. ולרוחב לאורד

קנה־ מהו הנוכחים אחר אותו
 צעד ״כל המהנדס: הגיב המידה,

 חשבונו ולפי מטר." מייצג שלי
 אחד של הדונמים ארבעת הפכו

 וזח דונם, וחצי לשבעה המסכנים
ה מם באומרן חשבונם יהיה

עבלין סלמן, מיכאל הכנסה•

למקור בכוד
 (העולם תווי במדור קראתי

 ״גאון הכותרת תחת ),1067 הזה
 על הסיפור את ואכזר״, ונדיב
אילת, שלבית״ר הכדורגל קבוצת

ה אלה מלים האם והתפלאתי.
 אינן בית״ר משיר מצוטטות
כבוד? בלבכם מעוררות

זזיפה תג׳ר, דרורה

חדרתי תזכיר
 הקורא של האחרון במכתבו

)1067 הזה (העולם צ. מאיר
 הוא כאילו לטעון האיש מתימר

לס יכול הוא רומנטי. חוש בעל
 למי העתון, גבי מעל זאת פר

 אינני אם אותו. מכיר שאינו
 התכתבתי צ., מאיר מר טועה,

 העולם של רותי באמצעות עמד
ד לי תרשה הזה. ש לר, להני

 שראו חברותי כל ולדעת לדעתי
 לד שאין רק לא מכתביך, את

 עברית שגם אלא רומנטי, חוש
יודע. אינך כלשונה

חדרה אפלבוים, צפורה
דודים עת

 (העולם הצ׳קים״, פנקס ״נערת במאמר
כיצד וכרה ״היא נאמר: בו )1066 הזה

 ה־ בבית נשואיה לאחר בנעימים בילתה
 של לדודו השייר בחיפה, בן־יהודה מלוז

 בן- מלוז בעל בז־יהודה, משה מר בעלה.״
 רוטנ- מרים הגברת של הדוד אינו יהודה,

 קירבה. קשר כל לבינה בינו ואין שטרייר
 חוב, אחריה השאירה מרים שגברת נכון
 נגד תביעה להגיש עומד בן־יהודה ומר

רוטנשטרייד. מרים גברת
 תל־אביב ליבא, א. חיים ד״ר עו״ד

 במכתב, המצוטט מהקטע גם שמסתבר כפי
 הוא בן־יהודה שמר טען לא הזה העולם

רוטנשטרייך. מרים של דודה

קשבת אזן
 (העולם אילמים החרשים ועידת על בכתבה

 ״השבוע הבא: הקטע את מצאתי )1063 הזה
 הודיע כאשר האפשרי, עבודתם שטח התרחב

בחי כי הועידה בפתיחת הרשוי משרד נציג
 הרשוי משרד את שיכנעו פסיכוטכניות נות

נהיגה.״ רשיונות לקבל לחרשים לאפשר
 לי, החשובות שאלות כמה לשאול ברצוני
 שמיעה שהיא בעייתי את לפתור והיכולות

 משרד נציג של הודעתו האם בלבד. לקויה
 ישנו האם ביצוע? בשלב כבר הנה הרשוי

 אותו האם נהיגה? רשיון בעל חרש כבר
 שמיעה במכשיר להשתמש חייב יהיה ארם
ירושלים ק., י. בלעדיו? או

רש מתן על רשמי באופן שהוחלט למרות
רש הוצאו לא עדיין לחרשים, נהיגה יונות
 חרשים נהגים מספר כבר ישנם כאלה. יונות

 רשיונות למתן ומחכים בבחינות, שהצליחו
 בלי במכונית לנהוג יוכל חרש נהג הנהיגה.
 מכוניתו מאחורי יתנוסס אס שמיעה, מכשיר

חרש. הנהג כי שיסמן שלט

הכלכמן של השני הצד

1068 הדה העולם2


