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

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

המערכת: ראש
כהן שלום

 משנה: עורך
איתו רוב

 כיתוב: עורך
השת לבי

תבנית: עורך
צור אהרון

 המערכת: צלם
הרן אריה

המערכת: חברי
 גלילי, לילי גלור, שיינו בר־רייז, מנשה
 הרמון, אברהם ורד, רותי הורוביץ, דויר

סטו, אביבה מסים, אלכם מנצור, ;•מאללה
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ל אי־פעם הזה העולם זכה אם זוכר איני
 כמו המונית אהדה של כזאת צוהלת הפגנה

עש גדול. במשרד ״ביקרתי שעבר. בשבוע
 ידי את ולחצו אלי ניגשו הפקידים רות

 אחד סיפר בחתונה,״ הכלה אבי הייתי כאילו
 לחי־ מאות לכמה זכיתי עצמי אני הכתבים.

 ב־ בכירים קצינים סופרים, של צות־ידיים
 שניגשו קוראים וסתם אנשי־תיאטרון צה״ל,

 ייגאל את אהב לא מהם איש ברחוב. אלי
מוסינזון.
 נוכח כנה שמחה הביעה זו שהפגנה במידה

 על הטוב נצחון השקר, על האמת נצחון
 אולם חיובית. תופעה זאת היתד, הרי הרע,

 מן קצת גם ושם פה בה שהיה חושד אני
להסתייג. רוצה אני זו משמחה לאיד. השמחה

 פירסמנו לא בהנאה. זו כתבה כתבנו לא
 לרצחנו. שהסית באדם להתנקם כדי אותה

 הרגשת־ מתוך זו בלתי־נעימה מלאכה עשינו
עוזל. ולמנוע ציבורית סכנה לסלק כדי חובה

 שוב הוכיח הזה העולם של האחרון הגליון
ב הנתון זה מכשיר של כוחו אדיר מה

האח עצומה מה גם הוכיח הוא אך ידינו.
 פקדון זהו כך. בשל עלינו הרובצת ריות

ב להשתמש דעתנו על יעלה לא ציבורי.
שבונות סילוק לשם זד. מכשיר  פרטיים, ח

 תותח מפקד של דעתו על יעלה שלא כפי
 אוייב של ביתו את להפגיז בצה״ל כבד

פרטי.
״בנפול משלי: בספר הפסוק את נא נזכור

 פן לבך. יגל אל ובכשלו תשמח׳ אל אויבך
 אפו.״ מעליו והשיב בעיניו, ורע אדוני יראה
 בהמשך המופיע הפסוק שנתקיים רק נשמח
 תקנא אל במרעים, תתחר ״אל פרק: אותו

 נר לרע, אחרית תהיה לא כי ברשעים.
ידעך.״ רשעים

★ ★ ★
 צודת של סגורה אסיפה התקיימה השבוע
 של העגום במצב לדיון הקאמרי, התיאטרון

 על דפק גור, מיכאל קם לפתע התיאטרון.
בתו כאן ״יושב בהתרגשות: וקרא השולחן

 הזה! העולם מן משכורת המקבל אדם כנו
 הנאמרת מילה שכל להיות יכול זה איך

יו כעבור מתפרסמת בחדרי־חדרים אצלנו
זה?״ בשבועון מיים

 עד נרגש, ויכוח סער דקות כמה משך
 ואמר: יותר הצעירים השחקנים אחד שקם
 קורה מה לדעת למדים אנחנו זו בצורה ״רק

בתיאטרון!״ אצלנו
 אחד גור, השחקן את להרגיע רוצה אני

 איש הבמה. על אותם אוהב שאני האנשים
 מן משכורת מקבל אינו הקאמרי מאנשי
 מאנשי מישהם או מישהו אם הזה. העולם

ה על אינפורמציה למסירת דואג הקאמרי
 זאת עושה הוא הרי זה, לשבועון תיאטרון

הציבור. לתועלת מסירות מתוך
הנ״ל. הידיעה מוסר את גם כולל וזה
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מכתבים

יגעד
ה יגאל על םאמרכם סינז  הזה (העולם מו

 פעם אי שהופיע ביותר הטוב היה >1008
והגי התאפקות של שיא השיג הוא בעתו:.

 אינו שסוסינזון קבעתם בצדק עתונאית. נות
חברתית. בעיה אלא אישית, בעיה

תל־אביב מרון, גבריאל

. .  שהאמא־ ילדי־תנובה, של הספרות זוהי .
מיל ושלמדו בננה, עם אחריהם רצה מפלגה

 מקום תמורת האמת ערכי את למכור דותם
 שלונסקי אברהם נוחה. מפלגתית בחממה בטוח
 חוא יכול האם אולם עתה, להצטער יכול

הזאת? הדיו את שפכו ידיו לא כי לטעון
חיפה לוין, שמואל

 ינ־0םו ינאל של הרוחנית דמותו להשלמת
 פרטים, אי־אילו עוד לציין לכם כדאי וון,

 ם! בזמן במחיצתו שעמר מי לכל הידועים
הזמנים.

 בגלל היה קיבוצו עם הראשון הסכסוד
 הוא •שבו כשק״, ב״אפורים הראשון סיפורו
 חייהם רקע על גיסתו, ואת אחיו את משמיץ

 בשלי- כמעם ציטט זח בסיפור המשפחתיים.
 מ; ״מכתבים אחר, ספר מתור קטע מותו

 את שעזב אחרי בשעתו, פנה הוא המדבר״.
 מקיבוצי לאהד סופר״ ״בתנאי להתקבל נעז,

 בקשתו אולם שבעמק, הותיקים הצעיר השומר
 שהכירו משק, אותו שחברי אחרי נדחתה,

 ריעות הביעו בנען, בפלמ״ח משירוחם אותו
עליו. שליליות
 ב״אפורים מתגלה יגאל של הרוחנית דמותו

 כדי מהמשק כבשים הגונב הצייר על כשק״,
 הסביר יגאל אמנותו. לצרכי חסרים לקנות

 עצמי, אני ״זה כי זה מכתב לכותב פעם
 להבקיע ועלי אותי, מבין אינו שהקיבוץ

 בבית־ בהיותו מחיר.״ בכל לאמנות דרר
 מזכיר על להתחבב הצליח שבעמק, שערים

 טונה ובהמלצתו ראם, חיים הגוש, וער
 שהיה נהלל, לגוש היובל ספר כעורד תחילה

 שהכירו שרבים מכיוון אז. להופיע צריד
 התנגדו המוסרית רמתו ואת מוסינזוז את

הופיע. לא והספר העניז, בוטל בתוקף, לכר
 לקבל המועצה את לשכנע הצליח זה כנגר
 בית־ספר מרמת למטה — טחוה מיו להצגה

 עלה הענין כל ״בת־יפתח״. בשם — עממי
 הארץ ראתה לא מעולם אולם לירות, אלפי
 הוא המפליא הזה. כמחזה רב־םםדים בזיון
ש אנשים תמיר נמצאו שלו, ההצלחות שבכל

 נשמעו לא דבריהם אולם מפניו, הזהירו
מה. משום

חיפה לב, אברהם
ע י ג ה . .  את ישנה מוסינזוז שיגאל הזמן .

 סופר, התואר במקום שלו. הביקור כרטיס
— מוסינזון יגאל בכרטיס: לכתוב עליו
התז.

תל־אביב קול, חוה

 דו־ הוא ״יגאל" הפועל כי לציין שכחתם
 להוציא לטהר, משמעו האחד במובנו משמעי.
 אד נטויה״), בזרוע אתכם (״וגאלתי מעבדות
 להכתים לטנף, לטמא, פירושו השני במובנו

 אין מגואל״). ״לחם הכהונה״, מן (״ויגואלו
ליגעל. יגאל בין הבדל כל

רמת־גן ציגל, חנה
. .  את לשאול אלא לנו נשאר לא ועתה .

יותר? לחיכם ערב מי הכלבים,
תל־אביב פורת, שוקה

. .  היום רחוק לא זכרו, רחמנות. קצת .
 אדם חטא. על עור יכה מוסינזון ויגאל
 תועבות שבע אם גם לשנוא, אסור מסכן

בידיו.
ירושלים הללי, י. יצחק

 — יפעל בשחת ויפל ויחפרהו כרה ״בור
 ירד.״ חמסן קרקרו ועל בראשו עמלו ישוב

ירושלים בר־כוכבא, יצחק

חשמל, לחפצי לחנות נורמנתי אחד יום
 מיהו ידעתי (אני מוסינזון גם נוכח בה

 קנה אשר הוא), מה ידעתי לא אולם האיש,
רג אותם כל משר חשמלית. וכירה קומקום

 מסתובב ראיתיו לסוחר, המתין בהם עים
 בגאוותו לטרור מבקש הוא כאילו בחנות,

 ״ילד, בשאלה: אלי פנה לבסוף הכל. את
הסמבה?" את לקרוא נוהג אתה האם

 מנהגו על בעתונים לכן קודם בבר קראתי
 זוהי כי ובחוצפה בחריפות עניתי ולכן זה,

 ניסה הוא עצמי. לפירסום ביותר גסה דרר
 לשמוע היא בקשתו כל כי בטענו להשיב,

 המחז: אולם קוראיו. של דעתם חוות את
 העובדה עם להשלים יכול היה לא הצנוע

 אינו הקנויים, חפציו את שארז הסוחר, כי
פתרון. מצא הגאוני מוחו הוא. מי יודע

 הכלים את לשלוח החנות לבעל הורה הוא
 בנאוה: השיב לכתובתו וכשנשאל לביתו,
" ״יגאל . . . ן ו ז נ י ס סו

 הינו שאירע, כפי שמסרתיו זה, מקרה
 עצמי לי ומהותו. לדמותו חותכת הוכחה
 כי ספק, של צל כל זה אישי מקרה הסיר

נכונות. הן נגדו שהועלו ההאשמות
תל־אביב מילר, משה

סינזוז, על כתבתם בו נליון באותו  סו
ה לצעירה מופת״ ״איים תואר את הענקתם

 לא התואר מגיע לדעתי מבפר-יסיף. מסורה
 וקרא שטרח שלכם, המערכת לאיש פחות

 מתוכם להוציא כדי מוסינזון, כתבי כל את
 מי הפרקים. בראשי שהופיעו הפסוקים את

 עצמית, הקרבה של כזה למעשה מסוגל שהיה
מופת. איש של י מדליה לו מגיעה

חיפה הררי, שלמה

 ומעבר התפקיד לצו ״מעל פעל לא הוא
תפקידו. היה זה מזלו לרוע החובה.״ לתביעת
 של אי־הזדהותה עם מזדהית הנני אפילו

 הבכורה בהצגת (כצנלסוז) שור רחל הגברת
 לא לכלבים״, אותו ״זרוק של ההיסטורית

 באולם הראשונה בשורה היושבת היא אני
 שזר. זלמן יכל אשתו אינני אף הבימה,

 שזר, רחל של כבודה למען כי לי נדמה
הטעות. את תתקנו כי טוכ

תל־אביב כצנלסון, רבקה
 ירחון עורכת נצנלסון, רבקה לקוראה תודה

 ההזדהות הטעות. תיקון על כור, סולל־בונה
לכבודה. היא אי־ההזדהות עם

העשור איש
 לבחור הזה העולם רגיל ושנה שנה בכל

 כי להציע ברצוני אד השנה, אישי את
 במסורת הזה העולם ימשיד העשור בשנת

 הצעתי הקודמות. השנים מבכל יותר גדולה
 בלומר העשור, אישי את יבחר שהעתוו היא
 שונים בשטחים והצטיינו שפעלו האנשים את

 זו, פעולה המדינה. קום מאז השנים בעשר
 על־ ולא הקוראים על-ידי תיעשה אם טוב
בלבד. המערכת ידי

ירושלים וייס, זאב
שם היו יהודים

(העו הלוקם פנס עם העלמה על בכתבתכם
השאר: בין כותבים, הינכם )1068 הזה לם

סאוזיה אשוזרהשאח

שהנאז כודהשאח

 העברי לתושב הפכה הדר, שכרה ״למחרת
 בל כי רומני כפר־יסיף.״ בתולדות הראשון

ל רק ולא הכפר, בסביבות שעבר מי
 מבית־הקברות להתעלם יוכל לא הטור, סיור

 על העבריות הכתובות עם העתיק היהודי
 היהודי הסגנון בעלי והקישוטים מצבותיו,
 בסביבת הארכיאולוגיים המימצאים המובהק.
 בתקופת ביסיף יהודי ישוב היה כ׳ מוכיחים

החורבן. שלאחר
מס מספרי וכן הרבנית הספרות מתיר נם
 למדים אנו 16־18ה־ מהמאות וזכרונות עות

 אפילו במקום. יהודי ישוב מציאות על
 ערכו אשר שבארץ־ישראל, הכפרים ברשימת

 נזכר מיסים, גביית לשם התורכיים השלטונות
 משלמי יהודים עשרות במה ובו כפר־יסיף

 גם שומעים ביסיף יהודי ישוב על סיסים.
 על־ידי ,19ה־ המאה של הראשונה במחצית

 בעכו, הבריטית הקונסוליה פקיד של דו״ח
 אלה אד ביסיף. היהודי הישוב על המספר

 עברי ישוב של האחרונים היפים כבר היו
ביסיף.

צפת יהודה, שאול

טוב משם מספר טוב
 שלר הרחוב על במאמרכם המשאל תוצאות

 אולם מחרידות, ממש הן )1067 הזה (העולם
לקור רב שידות בבד עשיתם בי לי נראה

 גדושה למנה נזכה להניח, יש עתה, יכם. א
 כמו עליזים נושאים על ברדיו שידורים של

. של ופעלו חייו . בש אפילו בזה. וכיוצא .
 דעתי טרי. יותר זה לשנה ל״י 10 ביל
ב הרחובות שימות את להחליף שיים היא

 לאסוציאציות לגרום עשוי לפחות זה מספרים,
האפור. לאזרח נעימות

תד־אביב ג., מ.
 ואופל. פנים בשום מחליפים אין רחוב •סם

 להחליפם. שאפשר •סמלה או בנד זה אין
 את מחליפים רק אם אפילו מתבלבל האזרח
 אשר עד חולפות ושנים ביתו, שעל המספר

 יום. היום בחיי משתרש כזה פעוט דבר
נג ובלבול אי־נוחיות ובמה כמר, אחת על

 לפתע. הוחלף ששמו הרחוב דרי לבל רמים
 חסרי חרשים רחובות הרבה בד בל ישנם הרי

ד מדוע שמות, מוש שמות לשנות דווקא ציי
 באמת הדבר הצבור? בחיי עמוק בה רשים

 להילחם המשיכו כולו. הצבור רוח למורת
זה. צורק ובלתי הגיוני בלתי בדבר

ררות־גן אביר, א.

חדשה השקפה
 דברים מספר )1067( הזה בהעולם קראתי
לאי ביחס חמור, ביקורתי אופי הנושאים

 ובט־ ושוויון שלום למען ערבי היהודי גוד
 הארגון שהן ללמדר חרשה״, ״השקפה אונו
 עולמו להשקפת ביטוי אלא אינם בטאונו והן
 הממתיק מפ״טי, מסווה תחת החוץ משרד של
 מזו. גדולה טעות שאין דומני הגלולה. את

הו יום טאז ירחון אותו את ׳כקורא כמי
 כאילו טענתכם את לקבל יכול איני פעתו׳

 משרד־החוץ. חוגי של לדיעותיהם שופר הוא
 סגורה, לכת בטאוז חדשה״ ״השקפה אין
טוי בו שניתן טבעי ואר  לבעלי חפשי בי

ב וכלה ספיר מיוסר החל מנוונות, ריעות
 ב־ וכלה חכים בבישוף החל חזן, יעקב

•כ הריעות בז, על יתר בממוני. רוסתום
 ערבו לא ירחון, באותו ביטויין מוצאות

 מפא״י עסקני אותם של לחיבם מלכתחילה
 יהודי־ערבי, פעולה שיתוף גורסים שאינם

 בלע דברי כמה התפרסמו הצעיר ובהפועל
 כמותם שמעטים בטאונו, ונגד האיגוד נגד

לארס.
גבולות קבוץ אמיתי, יוסף

 העובדות הנה אמיתי, לקורא הכבוד כל עם
 הירחון של המפ״מיים היוזמים האמיתיות:

 שלא אדם כל המערכת מן מראש הרחיקו
 תמיכה קיבלו הם מפא״/ על מקובל היה

 בקפדנות נמנעו והם ממשדד־החוץ, כספית
 ביקורת משוס בח שהיה כתבה כל מפרסום

 הבטאון הערבי. בשטח הממשלה פעולת על
משרד־החוץ. על־ידי בגלוי הופץ

היפה הצד
 מבעלת היפה סוראיה גירושי על סיפורכם

 לבי. את שבר )1068 תזה (העולם השאח
 שהושלכה ויפה, 25 בת מסכנה, אשה הנה

 כיככל טונטה־קארלו, של ולבחי־הקפה לרחוב
ם וכמה מזוודות, 4צ הם לה שיש מה  מיליוני

 האי; פודל. כלב גם כן, בתכשיטים. עלובים
עוול? זה

תל־אביב דורון, אליהו

 להחזיק אפילו דם לו כשאין זה? גבר זה
 להחזיק חושב הוא איד אוהב, שהוא באשה

 לא אל־נאצר עבד שנמאל בטוחה אני בכתר?
עס שכמה ספני רק אשתו את מגרש היה

 עושה חיח הוא זאת. דורשים מפלגתיים קנים
העסקנים! את ומגרש מהפכה

חיפה איל, גירית

 דוגמאות שתי להראות הזדמנות ההמצתם
 מתכוון אני במרחב. החיים יכל היפה הצד של

 אשר חשאח, של ולבתו הראשונה לאשתו
 מסו- פחות לא יפות שהן עליהן אוסרים

חבל. ראיה.
חיפה שוהאד, אל־ברט

 היפהפיות שתי במראה שוהאד הקורא יתנחם
תמונות). (ראה המרחביות

חדרתי תזכיר
 חוש יש אפלבוים שלצפורה רואה אני

 לה ואין >1068 הזה (העולם מפותח כתיבה
 להתווכח אלא עצמה עם לעשות מה כנראה

 הזה. העולם דפי מעל העולם כל לעיני אתי
 לכד, עקרונית התנגדות איזו לי שיש לא

חשק לי אין כמוה טיפוסים עם אולם
מכתבי את הראתה כי טענתה עצם להתווכח.

 מי; איזה מוכיחה לחברותיה, האינטיטיים
 לכתוב יודע לא שאני ולזה היא. טיפוס
 •כהיא צוחקים שלי החברים אפילו — עברית
אלפים. שני עם אוהבת כותבת

חדרה צ,, פאיר
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