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 על זה במדור להמליץ נוהגים אנו אין
 להפר רצוני הפעם בעתון. אחר או זה מאמר

 במיוחד לבך תשומת את ילהפנות זה, כלל
 לקריאה ראוי הוא דגנית• אהובה של ליומנה

שניה. ולמחשבה
 סנסציוניים גילויים זה ביומן שמחפש מי

 מארחות־בארים חיי על פורנוגראפיים או
 תעודה זאת אין גם יתאכזב. בתל־אביב,

 לבטיה תאור ולא גאון־בסתר, של ספרותית
 אנה של יומנה לא הגבוהה. החברה בת של

 של האוטו־ביוגראפיה ולא לפנינו פראנק
 של מאד מאלף תיאור אלא — דיין יעל
עצמה. את רואה שהיא כפי העם, בת

 אינה אלה בעמודים המתגלית הצעירה
 אופייני תוצר לפנינו להיפך• שלילית. דמות

 חינוך מסויימת, אווירה מסויימת, סביבה של
 רגילה, צברית נערה של תיאור זהו מסויים.

 האוב״ של מאד רחבות לשכבות האופיינית
 השפעות בגלל שהגיעה לאן שהגיעה לוסיה,

סלפניות, חינוכיות
★ ★ ★

 סגנונה את במאומה שינינו לא בכוונה
ש רצינו סימני־הפיסוק. מלבד אהובה, של

 רק לא בלתי־אמצעי רושם יקבל הקורא
 התבטאותה. מצורת גם אלא הדברים, מתוכן

 כשהיא נבובות, פראזות מפליטה כשאהובה
 מגלה הריהי חסרת־תוכן, ציונות כותבת

 חינוך — לו זכתה שהיא החינוך מן טפח
ומי יסודיים, חיוביים ערכים לה נתן שלא

חי לאומניות. בפראזות הריק החלל את לא
 וסרטי־ זעירים רומאנים בתוספת זה, נוך

הכותבת. סגנון את עיצב מפוקפקים, קולנוע
 הדור הווי של האלמנטים כל כאן יש

 הכומתה מהערצת שלאחר־המלחמה: הצעיר
 מהרגשת־ הטרמפים, לאהבת ועד האדומה
 שלושה לתוכניות ההאזנה עד בצבא האושר
 לא משתקפים הדברים אולם אחת. .כסירה
 תל־ מצפון אמידה בת־טובים של בעיניה
 בתנאי שגדלה העם בת בעיני אלא אביב,
 בתקופת גם בדוחק לחיות והמשיכה דוחק,

 מבחינת רק לא אופייני הוזי זהו נשואיה.
בו. שאין מה מבחינת גם אלא בו, שיש מה

 הוא אין לגמרי. גלוי־לב יומן זה אין
 הסוג מן קצרות, יומיות מרשימות מורכב

 סודות את מתבגרת נערה מפקידה בו
 מן יומן זהו ייפוי. או טשטוש ללא לבה,
 מישהו כי תקוזה מתוך הנכתב השני, הסוג

 אותו יראה — חבר או אהוב אדם אולי —
 אהובה זו אין כי יתכן הימים. באחד

 כפי אהובה אלא בו, המתוארת האמיתית
 את ראתה שהיא כפי להיות, רצתה שהיא

 מעניינת, תעודה זוהי זאת מבחינה גם עצמה.
רבה. למחשבה המעוררת

 לנחש רק אפשר זה? יומן נכתב איך
והכתיב. הכתיבה צורת לפי זאת,

 הצנחן עם לרומאן עד הראשון, החלק
 בשלושה־ נכתב ״עמי״, כאן המכונה הצעיר
 אחרי נקי. בכתב־יד רצופים, קטעים ארבעה

 פרט — חגיגית אהובה חתמה קטע כל
 עמי, עם הרומאן כאחד• ומלבב ילדותי
 כל כנראה נכתב הקצרים, חייה שיא שהיה
 ד,נ־ ביום מאושרת. בהתרגשות ימים, כמה

 עד שותק והוא — הרומאן נפסק שואין
שנה. כעבור הגירושין, ליום

 את בזאת לסיים רצתה אהובה כי מסתבר
 קטעים כמה בסוף הוסיפה זאת בכל יומנה.

 בדרכה תמרורים מעין מעונים, חטופים,
 הסתתר מה לנחש רק אפשר דחי. אל מדחי

 הלבטים, הימורים, — אלה תמרורים מאחורי
היאוש.
 גם זהו אמיתי• לסופר חומר־גלם זהו
 את לשאול המוכן נועז, למחנך עיוני חומר
 מחנכים, אנו מה לקראת בכנות: עצמו

 הציוד מה במדינה? הגדל הדור את בעצם,
 דרך בראשית לו מעניקים שאנו הרוחני

? חייו
★ ★ ★

 של גורלה על מלים כמה להוסיף רצוני
חברותיה. ושתי אהובה

 מכיוון צודק, משפט היה בעזה משפטן
 שהר, לה היה שלא הריגול, מאשמת שזוכו
 — בלתי־חוקית כניסה באשמת רק וחויבו
 אולם בה• אשמות היו ספק שבלי אשמה
 כמעט אכזרי, הוא עליהן שהוטל העונש

 שהשלוש בחשבון לוקחים אם בלתי־אנושי,
 על־ פותו אך אלא פשע, לבצע התכוננו לא
 קל־ למעשה־קונדס חסרי־אחריות חיילים ידי

דעת.
נפ השלוש בשיחרור הטיפול כי מסתבר

 ולא האו״ם שלטונות לא כליל. עתה סק
 בפרשה, אשם מחייליה שאחד קנדה, ממשלת

לעזור. רבה נכונות הראו
 יכול אינו זה, יומן שיקרא מי אולם
 שלא אלה, צעירות כי המחשבה עם להשלים

 של קרבנות ששלושתן לאיש, רע כל עשו
 שנים חמש ימקו ואומללים, הדוסיס חיים

 היחס יהיה אפילו זר, בבית־סוהר ארוכות
 רע״ם מממשלת לתבוע יש הוגן. שם אליהן

 בשלושה להחליפן או חנינה, להן להעניק
בישראל. למאסר שנשפטו מצריים מסתננים

 יש זה, ושותת־דם מתוח גבול לאורך גם
 פשוט, אנושי יחס פעם מדי להראות מקום■
הדין. משורת לפנים

 זכר בישראל רבים בבתים ייזכר השבוע
 ולהב־ לאהובה נאחל הבה מצריים. יציאת
להת והזדמנות בקרוב, יציאת־מצריים רותיה

יותר. טובים חדשים, בחיים חיל
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םוםכתב
סכין נעיצת
 אורי של מאמרו אותכם. לברד לי הרשו
רי,  ),1124 הזה (העולם בוקר״ ״לשרת אבנ

ה תר השקול המאמר הי  בנושא שקראתי ביו
ם האחרונה. בשנה זה הגי  אצלנו להתלחש נו
ם אחרים מדי. יותר מזדקז ״הזקז״ כי  רומזי

ם זאת ם כשהם המפלגתיים, בעתוני  עוטפי
י בכל המרה הגלולה את נ ת מי פו מתו עטי

 וביושר. בגלוי זאת אמר אבנרי אורי קות.
ע כז. מנו הגי  רוצים אם ללכת הזקז של ז

. שמו על לשמור עדיין . . ב ו ט ה
תל-אביב הרצברג, א. ד״ר

. .  בלי- לוהטת סכיז בנעיצת בא המאמר .
הדי כל של בם ! או ו רי ה בדנו  הזאת. במדינ

ת האומה שראלי  מתוכה העמידה לא עדייז הי
בי כוח טי  השלטון את לקחת שיוכל אלטרנ

די וז. מי רי דנו  מבל הגרוע ויקרה במקרה ב
ריו! גרוע בדגו תיו, אל יווסוי ו ה אבו הי  זה י
מי 1אםו . לאו . . ד ב כ

עפולה שאלתיאל, דויד
ם. ת עי ט . . ם כמה החשבתם . צויי עו פי גי  י

ריוז בדנו ב חם־וחלילה אם ל עזו השל את י
השילו אוצרות כל כי חרושם לי יש טון?

קו לא מים היג את לפצות יספי  שהקריב המנ
תו שנות כל את ד בגרו המדינה. הגה לי

ירושליס וזים, חיים
ס1ו הקורא  ייערך אם גם במקצת■ מגזים י

ם חשוב ה ההסתדרותי המודד דפי הפיצויי
 26 עבור דן, להלל ל״י אלף 60( אחרון
 עבור הפיצויים דמי יעלו לא שרות), שנות

ת שנות 26 טו המשכורת (לפי מנהיגו  ברו
ל״י. אלף 60 על האחרונה)

הפ,ה על מלחמה
 הבהלה״ ״מכונת במאמר כי חושב אני

המר לבעייה העורר ירד )1123 הזה (העולם
גי כזית: הי ה מנ ם המדינ  באש, לשחק מוכני

ב נוכחנו למשהו.״ נזק ייגרם ״שלא העיקר
ת פעמים  שהיו אלה של שיקולים כי קודמו

ה את להצעיד צריכים  שלום לקראת המדינ
תר הטוב במקרה היו כלכלית ורווחה  ביו

 עליהם שנסמוד רוצים הם כיצד מופרכים.
ד לא המלחמה״ סף ב״על משהקם כי לי  יו

 תלוי בהם רק לא הכל, אחרי ממש? למלחמה
הדבר.

ירושלים גולן, ישראל
. .  השוב. פרט להזכיר ששכחתם נראה .
הו תימסר 21.00ב־ כי ברדיו שודר 20.05ב־

ה כי ברור היה חשובה. דעה  הודעה זו תהי
ת. ההו את הוא אף שמע הרמטכ״ל בטהוני

ס של זו צורה אם השאלה: נשאלת דעה.  גיו
ם אי  לא מדוע אושרה, לא הרדיו דרד המילו

שידור את ביטל  שעמדו בעוד המיועד, ה
 את כבשו זמן בכמה דקות? 55 לרשותו

קופיימה?
תל־אביב ש. אורי

ם אתם עי טו לשי כי קובעים אתם כאשר ׳
ס דור ת. תוצאות כל היו לא הגיו ביו  חיו

נק חשובה. אחת תוצאה רואה למשל, אני,
ס של הראשון לרמז בי ברורות בע כללי גיו

עדן־מסינגר -שחקנית
ת יכולות  באותה לגייס ערב מדינו

ת לו עי  ש• תושב אני שלהן. צבאותיה! את הי
ריו . בהתחרות לנצח כדי יותר יעילה שיטה למצוא צ . .

צה״ל אלקיים, אליהו
ההשמצות סגנון
. . ם .  הופר הזה העולם כיצד לקרוא מדהי

ה כמו פרשות לסנסציה ,המר שפיר״, ״זיוו
הי את רצח ״אבא או היפה״, גלת זו ״.' ט ל  כו
ת אחת  את לקרוא הפסקתי בגללה הסיבו

ת חוסר סיבות: עוד יש שבועונכם. עו די י
ה מהמתרחש שבוע; במשר במרינ  יהירותכם ה
ת״ במדורי המתבטאת  שפע ו״תזכיר״; ״תצפי

קורת של בי עתוז והשמצות. בי קטי ביי אי או
 דברים גם יש — בשערוריות רק עוסק נו

ם ה, טובי לא? במדינ
ת את גם לציין חייב אני אולם  הנקודו

ת ביו ל הכנה השאיפה עתונכם: של החיו
ם וערב; ישראל בי; שלום יחסי רי מענ מדו
ם  קולנוע, אמנות, ספרים, רדיו, כמו ייני

 מעניין כתיבה סגנון השבוע; ופסוקי אנשים
והי.

שאנן נווה יאיר, רפאל
י הנני ו נ שנ מזה שבועונכם על קבוע מי

 סיני. מלחמת לאחר בדיוק — ומחצה תיים
תי הקשה. בררו אליכם הגעתי היו  חבר- ב
תי הארץ בצפון קיבוץ ם בין היי  המשמיצי

ם ני מערכת באה שלכם. הגדולי  ונזדמן סי
די ת אחד לי ליונו הנ  ושוב־ קראתי שלכם. מ

 ב־ שנתיים לפני להשתלם כשיצאתי נעתי.
ה, הנדסודביוב ה באנגלי  האחרון הדבר הי

 כותב אני הזה. העולם על חתימה שעשיתי:
 העורך של הכתבות שורת את שקראתי אחרי

רופה ממסעו תיו באי חו שי  - - הערבים עם ו
.אחוז 100 אתם חברה, . .

דון גלעד, עוזי לונ
כקבצן עיניים שבע

 עבודות־ את לבדוק אדם שלח הזה העולם
 שולח הוא אי! מדוע והלאה). 1120( הדחק

שהו ניו שיראה כדי מי עי ה ב נעשה עוול איז

ם הם כאשר לעולים  בן- שילחו הנה? נוסעי
 שיסע למארסיי, או לנאפולי או לווינה אדם

ת ד יראה עולים, באוניי  בהם, מטפלים אי
ם״ את יקרא הס עליהם והשטרות ״החוזי

 או אותם לקרוא שיוכלו בלי להחום חייבים
תוכנם. את להבי!

ירושלים שטרן, משה
י נ א . . ר .  הטמבל כובע את בפניכם מסי

תי הכתבה שלי. היי חה רחק״ פועל ״ כי  לי הו
א ליחכם. נם טרם כי  את לי הזכירה הי

ם מי ם הי תי הטובי ם בשבע בוחן שהיי  עיניי
 כתב במקרה הוא אין אם ברחוב קבצן כל

עצמי. למען סרט ביום המתרים הזה העולם
ציונה נס אביאל, יהושע

המלך דרך
תי הני  ״דרכי שלכם הכתבה את לקרוא נ

ה הפעם זו ).1124 הזה (העולם להוליבור"
בבי להצלחה הדרך כי ששוכנעתי ראשונה

ה הסרטים רת בילה אינ ת ררר מו טו  כל מי
 בצלם וכלה השליח מהנער החל שם, הגברים
ר הוא חנה של סיפורה הראשי. פו  כנה סי
ת ההצלחה את כי המראה תי מי א  אפשר ה
ושחורה. קשה בעבודה רק להשיג

רמת־גן גורדון, רבקה
ל כ ה . . ה' את מראים אתם ויפה: טוב .  חנ

ת בשלוש מסיננר־עדן  אכל מפוצצות; תמונו
 הן כי ברור בעניין משהו שמבין אחר לכל

ה מעניין רציני. ..מייק־אפ״ לאחר צולמו  הי
רגיל. כבשר־ודם עדן הכוכבת את לראות

חיפה דוידון, בר־כוכבא
דון הקורא בבקשה  נוסינגר־עדן חנה — דוי

 ללא הזה, העולם צלם אנחה שראה כמו
תמונה). (ראה מוקדמת הכנה כל

דה־גול לא
י ומתוודה: מודה אני ״ א פ מ ד ה או ש אני  (י

 תשומת את להעיר רצוני לכן כאלה). גם
 תאחרו■ בזמן בעתונכם הבולט שהקו לבכם
 אי; מפא״י. על מוסוות התקפות של קו הוא

ט״ לא האם אולם זכותכם. זו פשע. זה  מו
ה הי או אם י צי  השק״ מ! המרצע את תו

דו  זה אתם. מי ונגד מי בעד בברור: הני
 כר לטובת הבחירות, לפני רצוי וזה מקובל

רמת־גן צמח, יחזקאל הצדדים.
״ ..מכתב הרשימה רי! טו  הזה (העולם פי

ם אתם בה ),■1124 עי קי ת את מו  הטי- קנוניי
ם ל א הש איש כהן, י. של האחרונה נויי

ת לשער קשה במקומה. היתה שעבר׳  צביעו
ת יותר גדולה כש הנערכות שמיות, מבחירו

ד' ר בי פי מכתב מצוי הקובע המפלגה מזכי
רין ת כאילו זה מראש. הנחתם טו רו  שהבחי

שבידי נערכות היו בצרפת האחרונות  אנשי כ
ה דה־גול א הי מצ  מראש חתום כזה, מכתב ת
 פירסמו לא מדוע רב־התהילה. הגנרל על־ידי
ם  המקרה״ על כלשהם פרטים אחרים עתוני

ירושלים רואי, אלישבע
 הבוקר, מעתוני וחלק הערב עתוני בידי

ת היו חן מצויו ת או  בידי שהיו העובדו
 שמנעה הסיבה את לנחש קשה הזה. העולם
הסיפור. את מלפרסם בעדם

לראי מבעד מבט
ע רו מ . .  הי> כי לכתוב דיי! ליעל אפור .

ם את שונאת פי  מש במתנה הארוכים הצרי
א זאת בבטאה האם משמים?  בהשי• כופרת הי

. הצבא בות . . ? ה נ י ד מ ך ל  ה כי להבין צרי
ת לפי נכתבה לא יצירה מנ  הבטחו משרד הז

 לצי־א פלאקאמ״תעמולה לשמש נועדה ולא
 הראי מתור נשקפת המחברת רק לא לדעתי,

שו אחרים רבים רבים גם  יצב* שהרגי
כמותה.

2808 צ. ד■ ש. דן
המוכה האיש

 הזה (העולם בשבועונבם לקרוא הופתעתי
ש הסיפור את )1122  בתת- הבזוי", ״האי
 קיי־י־תי כי המספר צבאי״, ״ממשל מדור

מני עם ויכוח בעקבות פטירת־לחי ב ' לאו
 ש־ האחרון האדם הנני לידיעתכם: נצרת.
תי. כי לו נודע כי ני הו נ שאב מאין יודע אי

ה “י רמצי פו תו אם לדעת מעניין זו. אינ  או
ה לכם שסיפק אדם רמצי פו  שגם הוא זו אינ

תו המופיע שלי השיר את תירגם  סי- באו
ם זהו שכן — פור רגו . תי דוי  שהסי- כפי ב
נצרת זיאד, תוסיק • • ■ יבדו ביר

 לסטירת ביחס — זיאד הקורא עם הצדק
כוח הלחי.  אלימות. למעשה הגיע לא הוי

 תרגום כי הזה העולם סבור זאת לעומת
הוגן. היה השיר

אינטליגנטי גיבור
 ך קינן עמום דברי על להגיב ברצוני

עיין ).1119 הווז עולם  בתני קינז מר י
הו על המספר בקטע א הנביא, אלי  הנד! הנבי

 וברע וברקים באש לא — ישראל של
 והרש דקה, בדממה אם בי האלוהות נמצאת

 הגד, במתח הבנתי. לפי זאת לפרש לי
רי לנו נמצאו המדינה, להקמת שקרם בו  גי
 הדר הדממה שעת משבאה אולם רבים,

ם עמדו לא רי בו י במבחן. רבים גי נ  חל אי
ת לה רו  במרינה, והנעשה השלטון מחפי

ם אותם וכל קינן טי גנ לי ט  טת״ אינ
ת הבורחים או  במחי־ הם קשה ממצי

 הזאת בארץ יש פחדנים. בודם
 שימאי דור להנד וצריד לעשות
והנכון. הטוב את לעשות וינסה

לון שולמית
שמורות הזכויות כל

 פיר׳ מדוע לדעת ברצוני
מים ״שוב פט ון של תצלו ו י  ז

נו ).1121 הזה (העולם  אי
 כאלה לאמצעים זקוק הזה

אין אים,  העתוז. לכבוד זה ו
 פ שום ללא השבועון את

ת אלא פירסום,  החומר בזכו
 א לראות כדי שלא ובודאי

ני נ ה אי ת מבינ  ה מה בזכו
שערכם. גבי

ספיבק, יפה
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