
י־

מכתבים
ושות׳ אייכמן

 (העולם הללי יצחק הקורא ׳של לסיכתבו
 השחור מהות את יודע איני ):1186 הזה

בל שחור הוא השחור אם בפיסיקה, והלבז
 זאת אד אחרים, גוכים בו יש שמא או בד

צבעים קיימים לא האנושי בטבע ארע:
ו הטובים בני־חארם ביז ההבדל מוחלטים.

 תםיטי־דעים ששנינו בהנחה (וזאת הרעים
 מהותי הבדל לא הוא ורע), לטוב בקשר
 ל־ שיש הבדל אלא משתנה, שאינו קבוע
ושעה־שעה. יום־יום עליו האבק
 אדם, כל וכמעט ארם, יכול ידידי: לבז,
ל הוכשר כשהרקע איומים מעשים לעשות

 ונלחם שבו הרע את יודע הטוב האדם כר.
הרע. האדם אצל ההיפר וסולח. מביז בו,

תל־אביב אלדר, יעקוב
 אפסים. של ארובה משורה .בנוי הפאשיזם

מיספר. מהם עושה שבראשם האחד
 המחפשים רבים, אפסים קיימים בארץ נם

האפס. אל שיובילם האחד את
אוססריה ווינה, טיד, יוסף

 פשעי את כלומר — לנלות מותר כעת
ה בל ואוייב ישראל צורר האימפריאליזם,

 העמים, ביז השינאה רעל את שהפיץ עמים,
 כעוג; האנטי־שטית הקניבאליות את העלה

 מלחמות־עולם שתי הצית (כביכול), הצלתו
 בכסח סייע זעירות, מלחמות ותריסר־תריסרי

 כוחו בכל חיבל הנאציזם, להולדת ובפעולות
 הטורפת החיה נגר העמים במלחמת ומאודו

 מערביים קצינים ׳שיתוף בולטת: (כדוגמה
 נגד הנאצים הגרמנים של ההשמדה במלחמת

ה להחנקת התנגד היוגוסלביים), הפרטיזנים
 עד בדחותו מפלצת

 אח האחרון לרגע
הש החזית פתיחת

הנא בדמותו ניה,
עמ את השמיד צית
 אבריו ובשאר נו,

ל מא! ה״טערב״ם״
 ההצלה למאמצי סייע

 ״מה עמלק: את (זכור
הר כר בכל אעשה

 אמר ?״ יהודים בה
הת ),טוייז! הלורד

מדינת־ להקמת נגד
 נגדנו הסית ישראל,

 יצר ערב, ארצות את
 המגואלות ידיו במו
 הטרגדיה את בדם
הפליטים, בעיית של

 בתחרות־הזיוז התחיל
 ם, בס, התיכון ובמזרח כולו בעולם הטרופה

 ישראל נגד ברית־בגדאד טומאת את הקים
 כדי העצום לחצו את הפעיל וברית־המועצות,

 המלחמה פושעי את מחביא לשרתו, לאלצנו
 את מנהל השוקע, עולמו ברחבי הנאציים
 מכשיל בעזרתם, המזוהמת אלג׳יר מלחמת
ה בין הידברות של נסיוז זדונית בכוונה
 מלחמת-העולם את מכין המדיניים, גושים

 ושאר ישראל שארית את להשמיד השלישית
שוחרי־השלום. העמים
 ימי- לחידוש התנאים הבשילו לא האם
 הקמה ישראל בין שיתוף־הפעולה של הזוהר

האימ להדברת הקמים הכוחות לביז לתחייה
 בעניין תמימות־הרעים האמנם פריאליזם?

לטובות? סימז בביחנת אינה הנודע המשפט
הנגב בנארי, יוסף

מערף - לעומת - עכשיו
 של המעניינת גירסתו את בעיון קראתי
 פירוק סיבות על )1186( הזה״ ״העולם

האישיים. חיי ועל ״מערד״ כתב־העת
דעו לרוב להסכים מבלי — פעמים הרבה

אוב על סמכתי — הזה״ ״העולם של תיי
נר ולפחות שלכם, האינפורמציה ייקטיביות

 את לשמוע נוהגים שהנכם לודאי לי אה
כות שאתם פרשה בכל הצדדים שני טענות  כר משום עליה. בים

שנוד לאחר נדהמתי
ה בכתבתכם לי, עו

 פרטים הרבה נדונה,
״מע על עצמי, על

.עכ על ז״ל, רד״
 ״לעומת״, ועל שיו״
 ערכה שיערתי שלא
קיומם. את

הז על פוסח אני
 הבנסותי, דלות כרת

, שערי מראה י י פ א,  ו
חו הם מידה באיזו היא שתמיהה משום

 לקוראי מעניין מר
 ,מאי־ הזה״. ״העולם

 דואה איני גיסא, רר
 פטורמהעמיד־ עצטי

 אי־דיד כמוו על כם
 אח ״עכשיו״, ממערכת פוטרתי לא (א)בכתבה: קים

 ״עכשיו״, של והעורר המו״ל חפץ, מר כי
 שבועות, לכמה החוברת את להשהות נתכוון

 חפץ מר ל״מערר״. מסביב המהומה שוד עד
 (העולם בנידון מכתב בעתונכם פירסס כבר
 יוצאת הבאה ״עכשיו״ חוברת ).1187 הזה

 של המרוייק הרכבה אוגוסט. בתחילת לאור
 ה!א: שקנו והוצאת־הספרים הקובץ מערכת

ואני. חפץ ב. עמיחי, ע.
מת אינו ״לעומת" הרעיוני החוג (ב)

 שום ממילא עיתון. שום לאור להוציא כוון
 ממומן להיות יכול אינו ״לעומת" של עיתון

 אפשרות כל לי אין וממילא מישהו, על־ידי
״לעו החוג שלו. העורכות״ ב״תואר לזכות

חו חודשים לשלושה אחת רק יוציא מת׳׳
סוציאליס רעיוניות, בעיות לבירור ברת

 כספית תמיכה שום בלי — ולאומיות טיות
 ״לייבר״ כעין להקמת יטיח החוג מפלגתית.

 החוג בתוכו. חופש-דעה עם נרחב, ישראלי
 את ויסביר בנירו! נילוי־דעת יפרסם עור

כלשהי. במפלגה אי־תלותו
פעי איזו משום פורק לא ״מערד״ (ג)

 מחלוקת משום אלא מבחוץ, חתרנית לות
 אישיות עוברות התגלות ומשום רעיונית

ו האמורה המחלוקת את שליבו מסויימות
החוג. בתור היחסים את החריפו

 שהיא לאיזו זקוק שאני סבור איני (ד)
 רשי־ פירסום לשם וטנננונית פוליטית עזרה
היה—מותי בעיתונות.—יהיה אשר טיבן י

תל־אביב מוקד, גבריאל

מוקד

אייכמן

 אכיכי ותמר אלי
תכזיבי לא אכזיב

יורדות רגליים
ב המרכזי החלוץ יהיה מי תוהים: כולם
נבחרת?
 שתי את לוי רפי הימכור אחרת: לשון
רגליו?

 החליטו סקייה במעברת צריח־קפה יושבי
 השנייה. ישראל כל את פטיציה על להחתים

 טביעת ישים — לכתוב יודע שאינו טי
 לאפריקה! לד רפי, המוצע: הנוסח בוהן.
 כמו השחורים את ידפקו לא מקום בשום

בארץ!
 בגליל קיבוץ ילדי הסכימו זאת לעומת

 בן מיברק ושלחו מורם להצעת אחד פה
במולדת! הישאר רפי, מלים: שלוש

 הביתה. אליו צילצלה הספרדים התאחדות
 טלפון ולא ב״דן" מניה לו שאין מאחר
 קיפוח על בעיתונים מודעה נתנו פרטי,
התח תיק את לעצמם ותבעו המיזרח ערות
והטלפונים. בורה
העיתו החלו פתאום מה הרעש? מה ...

 יהודיים נולים ועל רגליים על לכתוב נים
עז תושבים אלח מאה ופנדלים? קרנות ועל
 מוטחים ביניהם לצמיתות. המדינה את בו

 רופאים, מהנדסים, תעשיה, פועלי לחקלאות,
 העיתונות מוכשרים. וסוחרים פרופסורים

 את לחשוח מעיזים לא הניבה. לא כמעט
 אחר- לבוא נחושה מצח צריר הירידה. סיבת

אחד. נער של נשמתו את ולגרד בך
 גוזרת סולם־צור האזורית המועצה תוכנית

פי של ראשון כשלב אכזיב. חור על כלייה
נוספים גורמים עם ב׳שיתוף — החלה תוח,

 מגרשי־ סככות, להקים דרכי־נישה, לסלול —
 הכל שרותים, ושאר מקלחות קיוסק, חנייה,

 אופיו את הנוגדת ה״מודרניזציה״ מהרת על
 הטבעיים בערכיו קשה ופוגעת המקום של

והציוריים.
 מסוגו היחיד הפראי החורש מצוי כאן
 רחב־ חוף־הרחצה — המים בקירבת בארץ

 להם וסביב וזכים, צלולים מימיו הידיים,
 המלאות אכזיב, וחורבות היסטוריים אתרים

 למבקרים מעניקים אלה כל מיוחד. הוד
ו שהם, כפי היותם בעצם מושלמת חווייה

מדו מחנות, להקמת טצויינים המקום יסודות
הטבע. בחיק דרכי־בידור ושאר רות

 הפיתוח מכת את למנוע אי־אפשר האם
 ויךי' מיוחד צביון בעל קטע־נוף כל הטורפת
 העולם* של רגילים לדפוסים אותם מכניסה
 1— הזה הקטן המקום את ולהבטיח החדש,
 ־,1והקסום? הקדום בהדרו שיישאר — לפחות

 ■ אינם והאכסניה, המוזיאון מפעלינו, בלום
 בהתשלבותם וסמל דוגמה לשמש מספיקים

ה של המומחים באים הנה סביב? הנוף עם
 השקט החור את ומשחיתים האזורית מועצה

מודרני! בפיתוח והמבודד
האפ בהקדם זו, תוכנית למנוע רצוי היה

 כל־כר לא — סור־סור כי מחיר. ובכל שרי
הכל! את לתרבת תרבותי

אכזיב אביבי, ואלי תמר
ר מי מ א א הו - - - ש

 שמייחסים בטענתו צודק שפירא אברהם
אתם אתם? נוער, ״אתם המשפט את לו
הזה (העולם בפיו נאמר ושלא ״1------ —

 מפיו לראשונה שמעתי המשפט אח ).1186
 סוליימאן של (האב שלמה יעקוב מר של

(מפא״י). תימני עסקדציבור הגדול),
תל־אביב שרעבי, רפאל

ת עו ת ט טי פ די י רו פ
 (ה־ והטי! הנוער בעייות אודות במכתבי

ו מצערת טעות נפלה ),1186 הזה עולם
 בטענתי מסוכנת. נם

 ם- הפסיכולוגים נגד
 שהציעו תל־אביב,

 ה־ החינור ביטול
ו בנים של משותר

 נם השתמשתי בנות,
 ״פרוידיסטים בכינוי

 היינו, — רננאטים״
 את שנטשו אנשים
 פרויד תורת עיקרי
 כינוי דעתי), (לפי
 פייעה בו אין אשר

 בעתוז ואילו כלשהי.
 ״פרוי־ הביטוי פורסם

דגנראטים" דיסטים
פירושו אשר —

 פונע ואשר מנוונים,
ר וציבורית. אישית ג נ י ו לו

מח שהנני יצויין  היא הטעות פרויד. ח,רת עיקרי את ייב
 את להפוד בנורמה ״טראגית״ ממש אכן

קרית־מוצקין לודינגר, יוסף הכוונה.
 ל" עמוקה משמעות שייחס פרויד, זיגמונד
 עורן ספק בלי היה הסוגיס, מכל מעויות

לסדר־הדפוס. יסודית אנאליזה
עי ג ת נ ו נ ע ר פו ה
 העליון בית־המשפט מסקנות פירסום עם

 1185 הזה (העולם בן־גוריון עמום במשפט
 האש• היו בטח עד לדעת נוכחתי והלאה),
 *,ר בדוקות. המשטרה צמרת נגד סותיכם

 אין הגיונית מבחינה כי שוכנעתי בזמנו
ב המשפטי האישור עליהן. לערער מקום

לטע רשמית גושפנקה נתז הנבוהה ערכאה
אלה. נות

 כקורא אני, זוכר לכם! הברכות מיטב
 (באמת מר של הכתבות תוכן את ״הארץ",

ה האווירה את ששיקף טבת, שבתי )1םר
זו. לפרשה מסביב בעיתונות ששררה כללית

 מן אינו זו מעיז באווירה מלחמה ניהול
 לא זאת למרות אולם — הנעימים הדברים
 גאים. להיות אתם זכאים בר ועל נרתעתם,

 שהיא התואר כולה למערכת מניע לדעתי,
 אנשי־ — אחרים לאנשים להעניק נוהגת
סופח.

 מבריה גזית, יצחק
ה ולשאר גזית לקורא הזד, העולם תודת

זה. נצחו! על שברנוהו קוראים
 הראשונה בפעם פונה אני צעירה כבחורה

 למש־ באיחולי־הצלחה העיתונות דפי מעל
 חריפים אמצעים נקטה אשר טרת־ישראל,

 הגענו בארץ. שפשה הפורענות״ ״נגע נגד
ב משטרת־ישראל עזרת שלולא כזה, למצב
ביותר. עגום לטצב מניעים היינו נדון,

 הציבור טובת הדורשים כל ובשם בשמי
 במשימתכם איחולי־הצלחה הסוטה, והנוער
1! 1 לציון והראויה הקשה

נתניה שטיינברג, חיה

תל-אביב שמומר, מ.
חיכורגל

ש האינפורמציה על לכם להודות ברצוני
 בכדורגל התככים אודות בעיתונכם השגתי

לכ עלינו הוטל ימים כמה לפני הישראלי.
 חמישית). תלמידת (אני בכיתה חיבור תוב
 שאבתי בארץ״. ״הכדורגל היה הנושאים בין

התודה. ולכם מעתונכם, רב חומר
כרכור וימר, מנוחה

למכונה שגעון
(העו מפתח־תקווה כהן יצחק של מיכתבו

 יצחק המאמן לאחי, מתייחס )1186 הזה לם
 האמת. את לומר פשוט וברצוני מנדלוביץ,

לפ במיבחז בהיותה לוד, הפועל קבוצת את
כ אימן שנתיים, ני

 כל ״הפועל דורגלן
(פתח־תקווה, הארץ״

זלי־ ורמת־נן) חיפה
ניב־ הקבוצה קוביץ.

 שנערד במישחק שלה
התנג בנלל בחדרה,

ל זליקוביץ מר דות
שחקנים. מספר

 את לאמן החל אחי
נ', בלינה הקבוצה
בז החמישי. במקום

 הקבוצה הפכה מנו
כש לוד״, ל״אגדת

 הפועל על גברה
מילואים, פתודתקווה

ל א׳. קבוצה שחקני מגדלובייי חמישה השתתפו בה ה על גברה מחרת י
הרצליה. הפועל א', ללינה העולה קבוצה
״ריאל־מאדריד", של אורחה שהיה אחי,
 ל־ איתם נסע ״הגדולים״, כל עם התיידד
מאמ בקורס משתלם והוא ולסביליה, נלאזגו

באנגליה. הלאומית הלינה מאמני כל עם נים
 מכונת ליד יעמוד שלד כשהמכתב כהן, מר
תשתגע. המכונה אמת,

תל־אביב מגדלוביץ, שמעון
בירושלים הפירר

 ה־ מאמרה על אלמנור לגילה הכבוד כל
).1186 הזה (העולם הגרמני הנוער על מצויין
 לכתוב יכולה 20 בת שנערה מפליא ממש

 בע־ על רבים כה ובטאקט בפיקחות בבגרות,
עכו ספיר, חיים עדינה! כה ״ה
גילה? של גילה את גילה מי

 מוכר בעצם מה להיזכר זמז־מה לי לקח זה
 אלמנור גילה של הדודה במיכתב כד כל לי

 סטו־ שאיו יתכן אמנם ).1184 הזה (העולם
 — עניין מקום, מכל אבל הפרשיות, בין כין
יש.

 למרתפי כשנכנסנו ,1948 בתחילת — ובכן
בירו הגרמנית במושבה הבניינים אחד של

מא חבויה שהיתה ברזל, דלת פרצנו שלים,
 בסניף לא אם נמצאנו, ספרים. ארון חורי

 בחדר לפתות הרי בארץ, הנאצית המיפלגה
 היו מובהקת. מטרה עם כאולם־אספות שנראה

הכ מול הקיר, על ספסלים, שורות כמה שם
 תצלום־ מתוד הפירר עיניו את לטש ניסה,
 בפינות ניצבו נאציים דגלים ושני ענק,

 הסיסמה עם לוח-קיר תלוי היה בצד החדר.
דף. בכל הייל״ ״זיג  סיב־ וחבילת ספרים כמה מצאנו מרף על

 איני מהם. בכמה ועיינתי משכתי תבים.
 זוכר אני אחד דבר אר תוכנם, את זוכר

פעמים. כמה בהם חזר מקם השם בבירור:
עב במיטווח אחר־בד חוסל הפירר אגב,

המיסנרת. עם יחד רי,
רחובות מ., דן

כית־הקומות נגד הצריף
 לשבת השלום בית־משפט על-ידי נדונותי

ב בתל־אביב, נורריה בשכונת שלי בצריף
קו שמונה בן בית ראשי על שבונים שעה
 ״מעונות מטעם מות

נורדיה״.
שמתעל שנה זה
 ומשתוללים בי לים

 לתאר. שקשה בצורה
 את יום־יום שוברים

 באכזריות, שלי הגג
מבו בכוונה דופקים

 ומערב ערב ועד קר
 שופכים בוקר, עד

 הצריף. לתור ליכלור
סוג האחרונים בימים

שופ המים, את רים
ה על סיד לי כים

 לי שפכו היום ראש.
נת ולא ואבנים זבל

ה את לצאת לי נו
 וזו למשטרה, פניתיבית.
 כי שידעח למרות דבר, עשתה לא אד באה
הפוע בין נגדי הסתה המנהל אחד, שם יש

 בריוני עם יחר המוות את לי ועושה לים
 במיש- מתערב ואינו קם אינו איש השכונה.

תל־אביב סברדלוב, ע. זה. חק-שטנים

סכרדלוב
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ו ז ו ז ה ג  שבזטיץ נזרי ירגש ז
הזן הזה, הנזזלנז טל־יוי שי  ב

\ טנז בו 1 גזוסוי־בילזנז י 1 
א לאזגזי.  1לזזזב וזיתה־ הז
^ בישראל, הצ-ילזנז טו א הז ו

רי ההיגז בי שיג) הזזנזינז הז
ה שז שז ת הר טצז הי ז לז  בי

אלג] כל טזגה. לכל ביהנז
בב ה זזזגז\1 חז  להבזז
כי  שאלה כל הגזרזר טזו

הז, גזטלזי?ה לשל\] זגגז אז
ה לביסזרזז. הזזזזז

ת עיו *■דום ב
 פל״ של עונד, היא הקיץ עונת
 הנושא צילום. חובבי של מוגברת

 הים. בחוף צילומים הם ביותר ביב
 לכאור הטובים האור תנאי למרות

 1רצו את משביעות תמיד לא התוצאות
בעל־טעם. חובב של

 ומכרוו[ מכרים מצלמים החובבים רוב
 ביותזן החזק באור ובקבוצות, ביחידים
 זורק חזק קונטרסטי שאור ושוכחים

 לעיניי! מתחת פחות. לא חזקים צללים
 והצל שחורים כתמים מתקבלים

 ל מסביב לאף, מתחת גם מדי כהים
 ביותר החשוב תפקידו וכו׳. לסנטר
 שיוו) השגת יהיה הים שפת על הצלם
והצל. האור בין משקל

 ד,שמ כאשר לצלם כדאי לא כרגיל
 -11:00 השעות בין כלומר, גבוהה,
 לציל הטובות השעות בצהריים. 14:00

 ושע המוקדמות הבוקר שעות הן
 לפעמים .14:00 אחרי אחר־הצהריים,

 יוו טוב אור להשיג לנו עוזר טבע
 1 זה ענן. מאחורי מסתתרת כשהשמש

 הא שזזה. יותר או פחות תאורה תן
 טובוה תוצאות משיגים ואנו ורך מפוזר
 3א או בהירה מגבת לך יש אם
 הצל מצד אותו להניח תוכל עתון,
 לצלם עומד שאתה האובייקט או האדם

 כרסלקטור תפעל שהמגבת בצורה
 רא דוגמת הצללים, תוך אל אור זיר

 השי[ הוא זה מסוג לצילומים חשוב
 נשכו| אל מתאים. נגטיבי בחומר מוש

 זאת יותר, רכים הרגישים שהסרטים
 הקונטרסט את מדכאים שהם מרת,
 בסרטי! להשתמש תוכל והצל. האור

 מצ אם רק הים, בשפת כאלה רגישים
 זנ או הצמצם סגירת מרשה למתך

 לסרט דוגמה דים. מהירים פתיחה
 )כם 100 .ו? 8(.^ ס1א 21ביבות0ב כזה,
״פרוץ״. של נ*?110ג1זלנ1.זג

★ ★ ★

. .  רזץן9״ שגזרסוי לך ירזט האנז .
גו ביזזזר לוזשזבזזינז זזזשבינז  ב

ה  זזזזוןזיו גזכז\ י הגזטרביזז הזי
 1רזץ3״ בהרגוי גזשזזגזש הגרזזזי

לז! גזרגוי לכל תגןזים לנןביטה  האי
אזזוין ״ברזץ״ גזרבוי בגוזזזיזז.  גז

ה שז ה גזזי או ה ה ל  הרה| טגז גוז
ת גבזהה ז גי טי גו גגזזכה. ז

על־ידי) מוגש זה צילום טור

1188 הזה העולם


