
מכתבים
סיפורי

חלם
ש לבן־דודו איש מחכה רכבת ברציף

 יורד הרכבת, בהגיע מהלם. לבוא צריך
לעי וקרוב חיוור כשהוא הבן־דוד ממנה
״ישב :השיב י קרה מה :כשנשאל לפון.

 ומכאן הנסיעה כיוון נגד הדרך כל תי
להח ביקש לא ולמה וחולשתי.״ חיוורוני

 אחר? נוסע עם הישיבה מקום את ליף
 ישבתי לבקש. מי את היה שלא ״מפני
הקרון.״ בכל לבדי

 לה אל נוסע, לאותו ממשלתנו דומה
 בהווה בעבר, בכישלונותיה איש להאשים
ובעתיד.

 חיפה קויית־שמואל, משה, יחזקאל

מותו ■

 במועדון גם בצה״ל, גם — חופשיים הנים
האזרחי. החופשית הצניחה

 יותר היא הוותיקים, יודעים צניחה,
 מספורט.

 דרך־חיים. היא
למות. דרך גם ולפעמים,

תל־אביב הד, עוזי
פניני ■

מרסל

מרסל של
 בהלם היכה טוביאס מרסל של מותו

 הקרובים, וידידיו בני־משפחתו את רק לא
שעב החיילים מרבבות אחד כל גם אלא

 היה קשה להכירו. וזכו ידיו, תחת רו
 פגע, מכל המחוסן הנצחי שמרסל להאמין,

איננו.
אנ מפי בשיחות, שמעתי, מותו, לאחר

 למה בנוסח: ומענות טענות שונים, שים
בש בגילו? עוד, לצנוח צריך היה הוא
הצני ספורט את צריכים בכלל מה ביל

וכדומה. חה?
 ומהוות קיצרות־רואי, הן אלו טענות

מרסל. של בזיכרו פגיעה
 החל שבו — החופשית הצניחה ספורט

 כבר היה כאשר חמישים, בגיל מרסל
 התחומים אחד דיינו — ותיק צבאי צנחן
 התכונות מיטב ביטוי לידי באות בהם

זרי הפחד, כיבוש אומץ־לב, האנושיות:
 תוך — בתנאי־לחץ שיקול־דעת זות,
באוויר. חופשית נפילה כדי

 עבר שלא מי נדיר: הינו — התגמול
 מגובה נפילה של המסעירה החווייה את

שו תרגילים ביצוע כדי תוך ק״ם, כמה
 חש שלא מי כל חברים, עם והתחברות נים
 מימדים בשלושה תנועה של פירושה מה
 מלבד הארץ, בכדור היחידה ההזדמנות —

 בשלושה לנוע האדם יכול בה צלילה,
 המשיך למה לעולם יבין לא — מימדים

לצנוח. מרסל
 לאחר לזיכרו, נכתבו מאמרים הרבה

 אולם הסתם. מן ייכתבו, עוד ורבים מותו,
 רק תהיה זיכרו, של האמיתית ההנצחה
צג- של פעילותם בהמשך פועלו: בהמשך

 ז״ל טוביאס מרסל
 בצה״ל מפורסם היה
— דברים הרבה על

 שלו הלשון ופניני
 החשובים בין היו

בהם.
 שאף מתפלא אני
להז טרח לא אחד
אימרת־ את כיר

 המפורסמת השפר
שהפ שלו, ביותר

צאן־בר־ לנכס כה
מת אני בצה״ל. זל

לקבלת־הפנים, כוון
חד טירונים של מחזור כל הקביל בה

אק ואני מרסל, לי תקראו ״אתם שים:
.ה את לכם רע . ״. .

חיפה ברון־, מלמד
,533 טויח, ■

ברוד

ואגם רוצח
 דפק ״מטורף ,1837 הזה״ ״העולם
 המורה ואונס רצח על בדלת״,

הירושלמית.
 של דבריה את קראתי רבה בהערצה

 את לכתבכם שפתחה הנערה שלף, רינה
 של שבישראל לדעת טוב דירתה. דלת
 דלתות שפותחים אנשים עוד יש היום

אדם. דופק שמאחוריהן משום
מדי לנו תהיה שלא פעם אמר ביאליק

ה הגנב שיהיה עד לשמה, ראוייה נה
ב לנו יש כבר גנבים הראשון. ישראלי

של יבשת לאכלס בשביל די השם עזרת
מדינה? זו האם אך מה,

מכ ונרצח. דלת פותח אדם בו מקום
 שילדה מקום ונאנס. לדירתו ידיד ניס
ומחוללת. קרה לגווייה הופכת 13 בת

 אור קרן כמו רינה של דבריה היו לכן
עבורי. באפילה

 אולי יודע מי כמוה, אנשים עוד יש אם
 יש אולי לחלוטין, רקובים הדברים אין
שתהפוך הזאת הגנבים לארץ תיקווה עוד

■ חב־גלו ה מב ק ט מו ב ל ר ג ־ ע ב כו
שלומים, רב למוטקה

ש מעורבים, ברגשות שומע, אני
חו בעניין להתעקש מוסיף אתה
 חסר מוטקה, דחילק, הפלמ״ח. ברת
ה על התלבשת מה י שערוריות לנו

 י ראש בלי מסמר במו הזה עסק
או לכנות כפרד מתעקש אתה מדוע

 לוד אחרי מי, י ,טרוריסטים׳ תם
ה יש בי לרמוז מעז ומינכן, נ כ מ  

ף ת ו ש  ודוב אוקאמוטו קוזו בין מ
 יאסר שטרן, ויאיר חבש ג׳ורג׳ גרונר,

 חוסי, אפילו ו ערפאת ומנחם בגין
 הפלצות נגד שואט־נפש המלך־הגמוז,

זו. ברברית שבהשוואה
 ניבול־הפה מאוצר תוציא : מסקנה

 ואל טרוריסטים המילה את שלך
ה למסע ההיסטוריה את לי תגייס

!שלך הפוליטיות השמצות
8 ■ ■

 מוט- רציניים, להיות ננסה בוא
 אות־ הדבקת כי יודע כמוך מי קה.

 אנטי־היס־ מעשה היא נצחית קלון
כ בפרט שערורייתי־כשלעצמו, טורי

פו סמאנטיקה על מתבססת שהיא
 כשהיא אפילו מפוקפקת, ליטית
 אח־ של המשותף המילון מן לקוחה

 בספרד. והאינקוויזיציה דות־העבודה
 הספרדי, עמיתך לאחרונה כשנשאל

 מדוע הספרדי, שר־החינוך כלומר,
מחנ בארצו ההיסטוריה לימוד ספרי
הס כיצד בתארם לאנטישמיות כים
 לרומאים ישו את היהודים גירו

 בשלווה השיב הצלב, על שהמיתוהו
ן :אולימפית י ם א י ר ז נ צ מ

. ה י ר ו ט ס י ה
 !כובע־גרב חתיכת יא דחילק,

 של צאצא להיות מתבייש לא אתה
ה המין חלאת הזה, השטני הבוגד
 ש־ איש־קריות, יהודה הזה, אנושי

לגר העלה הצפעונית בערמומיותו
סכין שתקע ז מושיע־העולם את דום

 התגלמות את שהסגיר ז המשיח בגב
המרצ הקלגסים לידי האנושי הצדק

ז לחגורה מתחת ממש חים
 מוט־ יא הדמיון, את נפעיל בוא

ה עמיתך אליך בא בחלומך קה.
 השרץ את לטהר לך ומציע ספרדי

 עם להתפשר דהיינו, שלך, ההיסטורי
 שתתרגם ממך מבקש הוא היהדות.

ב ישו על הפרק את לספרדית לו
 המטרה: בישראל. ההיסטוריה ספרי

ב ת כ ש ב ההיסטוריה ספרי את ל
ר לו תרשה האם ספרד. ז נ צ  את ל

 שאתה כפי שתנהג או ההיסטוריה,
ז הפלמ״ח בחוברת נוהג

י■ ■ ■
ביש חיים אנו מוטקה, דחילק,

אי בגין ומנחם באנגליה, ולא ראל
 להציגו יכול שאתה השמיני הנרי נו

 ללא במערומיו, הטלוויזיה מסך על
בעי נראה שהוא כפי וסרק, כחל
 עליך כותב בגין שמנחם לך תאר ניך.
 מולה !טוביאנסקי : היסטוריה ספר
 מנקו־ — !סיזון ! אוטוקרס !כהן

 היית ז מה אז כמובן. דת־ראותו־הוא,
 נט• דברי״הספד למישמע דבש מלקק

 ז בחיים בעודך אלו עט־מפלילים
 ניבזית שהשוואה בוודאי, לי, תאמר

 השמצתך והאם תופסת. אינה זו
ה לאירגוני מדביק כשאתה הבוטה,
הפלי לשון־הרע את העברית מחתרת

ז ת ס פ ו ת טרוריסטים׳ ,כנופיות לי
 שנית טוב. יהיה מוטקה, דבר, אין

 בן־גור־ שנית !יפורק לא הפלמ׳׳ח
 של התפתחותו את יעכב לא יון

 לא וטוביאנסקי ישו שנית !צה״ל
 עוד! לא — כאלו שערוריות !יירצחו

.עוד לא .  בעולם קיימים עוד בל .
 וכעמיתך מוטקה, יא במוך, אנשים

הספרדי.
מעורבים, ברגשות שלך

תל־אביב זאב, בנימין

ונורמלית. מתוקנת למדינה פעם
ירושלים שולץ, יובב

קטן שי ₪

25ה־ לחג
 שהוא ״מס ,1835 הזה״ ״העולם

 כהן עלי הקורא של מכתבו קנס״,
הנסיעות. מס נגד

 פרט בכל צדק כהן עלי כי לי נראה
מכתבו. של

 לממשלת־ מיספר מלים להוסיף ברצוני
מיל" שיעלה מטורף מצעד במקום :ישראל

ו ד י י י י ח8ד ! ג י1ו ו ד ד י י ד
אנו 1  1 /  /  ^  /  1/  1  1 #1  1 1

״סופר־גול־ ,1834 הזה" ״העולם
״שוב הולמת דה  ״לילית״, על !

לנו מישרד־החוץ שהוציא הירחון
בעולם. היהודי ער

לי- על לבתכתבס התייחס ף•
 הפסיק מישרד־החוץ מדוע ליוו, ■■1

 החוברת, של להפצה העתקים לקנות
הסי את לחקור שכדאי מאמין אני
 אינפורמציה לתת במקום לעומקו פור

העניין. של שיטחית
 לילית, של לשעבר כתבות כעורך

 לא להיות צריכה שהבעייה חושב אני
ב לתמוך הפסיק מישרד־החוץ מדוע

 זאת עשה לא הוא מדוע אלא לילית,
קודם.

■ ■ ■
לילית של הראשונה הוצאה ^

 ומתוך עיתונאי. חורבן היתה ( ן
 את לבל, יונתן עורכו, ביקש ייאוש
 מכיוון לחודש). ל״י 75 (תמורת עזרתי

 בשביל עבדתי כאשר אותו שהכרתי
 הוא בלונדון, יהודית טלגרפית סוכנות

 שלוש הוצאת באמת, עזרתי. את ביקש
 יותר רמה על היו הבאות החוברות

 בעיקר הראשונה, מהחוברת גבוהה
מ מורכב שהיה העורכים צוות בגלל

שונות: דיעות בעלי צעירים אנשים
!ממזרח־ירושלים ערבי קאמל, סמי )1
 דתית אמריקאית ברקוביץ, גילה )2

 נטיות לבל, יונתן )3 מוכשרת: מאוד
 עם בעצמי, אני )4 החדש; לשמאל

ימניות. נטיות

 את לדחות הצליח שלבל העובדה
 אחד שאף כך על־ידי מוכחת כולנו,

 לילית, עם יותר קשור אינו מאיתנו
 לאר־ לחזור צריך שהייתי מכיוון

האקדמית, השנה בסוף צות־הברית,

לבל יונתן
לעומק חקירה

האו נשיא של מישרדו דרך סידרתי
 לנו שיהיה הרמן, אברהם ניברסיטה

 האוניברסיטה בבניין מובטח מישרד
 במיש־ משם, אשר בניו־יורק, העברית

מי לאסוף צריך הייתי חלקית, רה

 מישרד־החוץ לעיתון. ומאמרים נויים
בדו נמוכה משכורת להשקיע הסכים
 את לממן וכמו־כן זו למטרה לרים

לארצות־הברית. לילית משלוח
התקל האחרון ברגע על־כל־פנים,

 עויין יחם בגלל אלה תוכניות קלו
 לגרפי־ זה תפקיד מסר אשר לבל, מצד

 גינגולד. ברברה העיתון, של קאית
 ועבדה לארצות־הברית באה ברברה

שלו במשך לילית בשביל כלב כמו
 את קיבלה לא מעולם חודשים. שה

כספה.

 צריך לא מישרד־החוץ פיבוס, ף־י
הפ שהוא זה על מבוקר להיות /

 בגלל אלא בלילית, התמיכה את סיק
 על דין־וחשבון לתת צריך שהוא זה

אח בלתי-אחראית, בהוצאה התמיכה
המנו התפוצה שמיספרי שהתברר רי

 מה על בחלקם מבוססים היו פחים
 והחלוץ הנוער ומחלקת שמישרד־החוץ

בדי לקוייה. הפצה על ובחלקם לקחו
 שרשימת תוכיח ויסודית אמיתית קה

מאות. כמה עברה לא המינויים
 שהעולם מאמין אני דבר, של בסופו

 ומציג המקקים כהורג בתפקידו הזה,
ה את לפרסם צריך היה הסקנדלים,

 מזמן, לילית על האמיתיות עובדות
תי חצי לו שיהיה עד לחכות מאשר

מישרד־החוץ. על להתנפל בשביל רוץ
ניו-יורק גרוס, ג׳ ג׳

יש לתושבי תעניק לו היה טוב יונים,
 :25ה־ חג לרגל ורב־יוקרה קטן שי ראל

מס־הנסיעות. ביטול
 נהוג לא (שכן מוחלט ביטול לא אם

 ולהודות לחלוטין ליסוג בממשלת־ישראל
 59ל־ סעיף הוספת לפחות אז בכישלון)
 — חלקי״ וה״פטור ה״פטור״ של הסעיפים

הרו אזרח כל זכאי שנים וכך לכך אחת
 לחדל. אחת נסיעה על פטור לקבל בכך צה

 המימסד. לתדמית ויועיל לאיש יזיק לא
דנמרק קופנהגן, ארזי, עודד

 אור ■

מוטעה
 מוג זה ״איש ,1836 הזה״ ״העולם
 תושג של מרעב מותו על מרעב״,

ראשון־לציון. שליד רמת־אליהו

 שכונת על בכתבתכם לשכונתנו שנעשה
 באור שכונתנו הוצגה בכתבה הצריפים.

 שכונת קיימת אומנם לצערנו מוטעה.
 מרמת־ קטן חלק רק היא אך הצריפים,

זו. בעייה לפתור ומנסים אליהו
 בשכונתנו, לביקור אותכם מזמינים אנו

ה רמת־אליהו את לכם להראות ונשמח
והיפה. המטופחת אחרת

נחום, לילי הימלפרב, ענת
רמת־אליהו ח׳, כיתה תלמידי

 מסריח הדג 8

מהראש
 לא ״אנו ,1837 הזה״ ״העולם

 של למערכת מכתב טרוריסטיות״,
תל״אביבית. פרוצה

פר את שוב חושף הפרוצה של מכתבה
 :חיים אנו בה המדינה של המזויין צופה
 עושה. בעיניו הישר איש הפקר, כאן הכל
 כבר והוא מהראש. להסריח מתחיל הדג

לעזא שעיר אבל בזנב. גם מזמן מסריח
עו מה אז המוסר. את מציל תמיד זל

 את מרגיע זה פרוצות. תופסים — שים
לקינאה. סיפוק ונותן המצפון

 הנאלחים הייצורים בני־האדם, שאנו עד
 שהתערבות נבין לא אדמות, עלי ביותר

 זנות היא הזולת של ובאמונה המין בחיי
 לשחיטה פרט תקנה, לנו תהיה לא —

להי שיחדל שלום, על שמדבר מי הדדית.
 צריך השלום ובהומואים. בפרוצות לחם

 אליך, הכוונה בביתך! כל קודם להתחיל
התפטרי! או זאת, עשי אז ראש־הממשלה.

חולו! גזע, זאב

18399 הזה העולם


