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 על סרגוסטי ענת של הכתבה

 )257.84 הזה (העולם שרון לילי
 קוראים, כמה של זעמם את עוררה

 מאשקלון, שווארץ לאה של וביניהם
אישית. אליי שפנתה

 היא אותי,״ הדהימה הזאת ״הכתבה
 הקשור כאדם אתה, ״איד כתבה,

 ובשיוויון, בשלום הדוגלת בתנועה
 לכתוב בעיתונר למישהו מרשה

המ מנהיג של לאשתו כזה שיר־הלל
שיוויון?״ ואנטי־ אנטי־שלום עם זוהה

 שווארץ, לקוראה הכבוד כל עם
אי־הבנה. כאן שיש לי נדמה

 קשור הזה העולם שעורך העובדה
 אינה מסויימת פוליטית בתנועה
 לפני זה במדור שכתבתי כפי לעניין.

 הזה העולם היה לא בלבד, שבועיים
 פוליטית תנועה של ביטאון מעולם

 גם כזה להיות מתכוון הוא ואין כלשהי,
 אני האישיות ידיעותיי את בעתיד.
 במדור לכך: המיועד במקום מבטא
שלי. האישי

 שבועון־חדשות, הוא הזה העולם
 במדינה. ומעניין חשוב דבר כל המסקר

 את האנשים, את שיש: מה מתאר הוא
 שרון לילי כי סבור הוא אם המאורעות.

 רוצה שהציבור מעניינת, אישיות היא
 מתאר הזה העולם אודותיה, לדעת
מירבית. באובייקטיביות אותה

 טוב בין ניטרלי אינו הזה העולם
 בהפליה לוחם הוא ומעולם מאז ורע.

 סוג מכל ובקנאות בגזענות ובקיפוח,
 הומאניסטיים. סטנדרטים לו יש שהוא;

 לגופים יחסו על משפיע הדבר אין אך
ולבני־אדם. פוליטיים

 זו מערכת חברי כי שסבור מי .
 מתפלא היה אחד, פוליטי מעור עשויים
 המת■ הסוערים הוויכוחים את לשמוע
 המערכת. בישיבות לא־פעם לקחים

 נושא כל על שם חלוקות הריעות
יישאר גם שזה מקווה ואני שבעולם.

 כיום הזה העולם דומה האם
 הכפר בני את שהבהיל הצעיר לרועה

 זאבי" ״זאב! בקריאות קרובות לעיתים
 האמינו לא אמיתי זאב בא וכאשר —
שלו? לקריאות־האזהרה עור

פנים, כל על כך. זה שאין לי נדמה
 הפאשיזם לסכנת שנוגע מה בכל לא

בישראל.
 הזה העולם מזהיר רבות שנים מזה

 בעולם מדינה אין כי הציבור את
 וכי הפאשיזם, סכנת מפני המחוסנת

 שהיו נתונים כמה יש בישראל דווקא
אדום. אור אצלנו להדליק צריכים
 שלי, אישי שיגעון בכך שראו היו
 לקיתי שבה טראומה של תוצאה

 עד־ראיה הייתי כאשר בילדותי,
 עצמי אני בגרמניה. הנאציזם לעליית

 להיפר: כלל. שיגעון בזה ראיתי לא
 תנועה עולה כיצד שראיתי מפני דווקא

 אז עד שהיה בעם כזאת בלתי־אנושית
 אותי מלווה הידיעה, בה״א תרבותי עם

 — מקום בכל לקרות יכול שזה החשש
כאן. וגם

 לכתוב עצמי על קיבלתי 1955ב־
 שתיארו עתידניים, סיפורים של שורה

 של דרכה לגבי שונות אפשרויות
 תיארתי האלה הסיפורים באחד ישראל.

 נאצית תנועה של עלייתה את
שמואל של ציורים בליוויית ישראלית.

 בגליון מופיע מהם שאחד הצעיר, בק
זה.

 כתבתי אייכמן, אדולף נלכד כאשר
 איש ״אייכמן: על כתבות 12 בת סידרה

 (העולם האחרון במאמר ותקופתו."
 אם השאלה את העליתי )17.8.60 הזה

בישראל. לקרות יכול זה
החיים ״בשולי אז: כתבתי
 פלגים כמה בארץ קיימים הציבוריים

 נאציים סימני־היכר בעלי ואישים
 האפשרות יותר סבירה חלקיים...
 לעצמו לאמץ ינסה ישראלי שהיטלר
 וההתיישבות, הפלמ״ח מהווי סיסמות

 ,חלוציות של באיצטלה שיתעטף
 המיעוטים לדיכוי שיטיף חדשה'.

הערבים. ולשינאת
 עליית כי זה ברגע לומר מנסה ״איני

 או לוודאי, קרובה ישראלי היטלר
 רוצה אני אך רב, סיכוי בעלת אפילו

 האזרח וכי אפשרי, הדבר כי להדגיש
 לגבי לעירנות מצווה הישראלי
 מדינה כל אזרח כמו בביתו, המתרחש

אחרת."
 צלב לסיפרי בסיס שימשה זו סידרה

 ושבו השנה, באותה שהופיע הקרס,
 זו. אפשרות על גם הדיבור את הרחבתי

 זה בגליון מועתק הספר מפרקי אחד
).19־21 עמודים (ראה

 מילחמת אחרי זה לנושא חזרתי
 התנועה קמה כאשר ששת־הימים,

 תחת השלמה. ארץ־ישראל למען
(העו ״פאשיסטים" הפשוטה הכותרת

 המגמות את ניתחתי )17.4.68 הזה לם
 ״מאז אז: כתבתי בארץ. המתפתחות

 המדינה, רואה הימים) המילחמה(ששת
 הישוב בתולדות הראשונה הפעם זו

 כוחות של עלייתם את החדש,
 שעוד אנשים אמיתיים. פאשיסטיים

 על עתה עולים גיחוך רק עוררו אתמול
 בהקשבה וזוכים מכובדות בימות

 לא הגון אדם ששום קבוצות רצינית.
 להיראות אתמול, עוד רוצה, היה

 בתנועות עתה משתלבות בחברתן,
מכובדות. ציבוריות

 מהפיכה עדיין רחוק זה ״כל
 את הרימה הסכנה אבל פאשיסטית.

 את להפעיל היא חובה — ראשה
פעמוני־האזעקה...״

 רבות. פעמים זה לנושא חזרנו
 אלה היו שלא רבים מבינים עכשיו

 המילים שצירוף אזעקות־שווא,
 בלתי־אפשרי. אינו ישראלי" ״היטלר

 לאזהרות בשעתו התייחסו אילו
 נבלמת היתה שהסכנה יתכן ברצינות,

 מאוד מאוחר זה עכשיו באיבה. בעודה
(ראה מדי מאוחר לא עדיין אך —

אשההנדון).
פרטית

 השונאים ונשים אנשים יש
חלפי. רחל היא כזאת אחת פירסומת.
 כמעט רחל הוזכרה האחרון בגליון
 אחרת אשה על בכתבה באקראי,

 תוך .46 בגיל הראשון ילדה את שילדה
 בפעם ילדה חלפי כי הוזכר כך כדי

.44 בגיל בהיותה בת הראשונה
 ראשית הפירסום. על נזעמה רחל

 מוחה היא שנית, בן. אלא בת לא זו כל,
 היא אין לה. שהוקצב הגיל על בזעם

 אך המדוייק, גילה את להגדיר מוכנה
 ושלישית, יותר. קטן מיספר נושא הוא
עליה. שיכתבו רוצה לא בכלל היא

סליחה. אז

עיתונות
ההימנון את להחליף צויר מדוע ★

הזהה הקאויקטווה של המיקוח

דה־גולרכל
 השבוע שני ביום קרא ״לעזאזל!"

 קאריקטוריסט גרדוש, קריאל(״דוש״)
 גליון את לידיו נטל כאשר מעריב,
 ״לכל יום, מאותו אחרונות ידיעות

 רענן שעה אותה הפליט הרוחות:״
אחרו ידיעות קאריקטוריסט לוריא,

מעריב. בגליון עיין כאשר נות,
 שני של זעמם את שעורר מה

 של הפוליטיים הקאריקטוריסטים
 שהופיעה הקאריקטורה היתה ישראל,
 הקאריקטורות, שתי המתחרה. בעיתון

 רק לא אחת, ובעונה בעת שהתפרסמו
 — נושאן מבחינת דומות שהיו

המ למעצמות צרפת של הצטרפותה
שה אלא — אטומית פצצה ייצרות

 אותו על״ידי וצוייר הומחש גם נושא
 צוייר כאילו הגראפית, ובצורה הרעיון
 מחזיק עצמו(דה־גול אדם אותו על־ידי

 הפצצה הכתובה את הנושא זר, בירו
האטומי.) המועדון בדלת ודופק
 את שראו קוראים ממי? גנב מי

 יכלו לא עיתוני־הערב גיליונות שני
 מי השאלה: את עצמם את לשאול שלא
 זה היה כי הניחו אחדים ממי? גנב

 הקאריק־ שני בין שיתוף־פעולה
 ישראל של המצטיינים טוריסטים
 מעל שלהם הקאריירה את (שהתחילו

 אותו את שהוליד הזה), העולם דפי
העיתונים. בשני עצמו הציור

 הזהה שהציור היתה האמת אולם
 סיפר השניים. בין קשר שום בלי נולד
 לי בחרתי הפירסום שלפני ״בערב דוש:

 שיש פעמים הרבה קורה זה הנושא. את
 שזה הרגשתי הקאריקטורות. בין דמיון
 עייף הייתי אבל מדי, קל פיתרון אולי
אחרים. פיתרונות לחפש מכדי

 של הציור את ״כשראיתי רענן: אמר
 שלי הראשונה המחשבה היתה דוש,
למעריב: הציור הגיע איך

 את גנבתי אני ״בעצם, דוש: הוסיף
 לפני שלי. ישנה מקאריקטורה הרעיון

 פצצה פוצצה כשרוסיה שנים, כמה
לזה.״ דומה משהו ציירתי אטומית,

הרמות שירטון
 את אימהית יד לפתה שנה 14 לפני

 שיינפלד, רינה של הכחושה זרועה
 אל אותה והביאה בבכי, הממררת

 כי ארבטובה. מיא מורת־הריקודים
 שמעו 7ה־ בת הילדה של הוריה

 הגופנית להתפתחותה יעזור שהריקוד
 ״קצת לה להעניק רצו בתם, של

 הכספי המאמץ אף על גימנסטיקה״,
בכך. הכרוך
 היחיד המאמץ זה היה לא

 באותן שיינפלד מישפחת שהשקיעה
 את לשכנע היה יותר קשה השנים.

 וללוות בשיעורים ברציפות לבקר רינה
 תישאר שלא כדי למורתה, אותה

 ניצחה האם חברותיה. עם ברחוב לשחק
לרקוד. המשיכה הבת במילחמה,
 המיפנה רקדן. היה סבא

 מיוחד, בערב חל רינה של בקאריירה
 גלוק, רינה של הופעתה את ראתה שבו

עתה אך בהדרכתה. עובדת והחלה

 בעשור לומר שנהגו כפי היתה, קנופקה אליזבטוגה
 הראשונה הסטריפטיזאית המדינה, לקיום הראשון

 מעשית אחות מפולין, חדשה עולה היתה היא שנה". אלפיים ״אחרי
 ליזה האמנותי השם תחת והופיעה קילו 45 שקלה ,18 בת נמיקצועה,

גתל־אביב). הכרמל שוק (שליד חינגא־בר במועדון־הלילה רודארט

שהיה ר1ה 09103 היה יה
25  דוח שנה, 25 לפני השבוע הביא, הזה״ ״העולם גיליון

 בשבוע ואדי־סאליב, מאורעות התפתחות על נוסף
 — הסערה ״אחרי המארוקאים: מרד פרוץ אחרי החמיישי

 ופיקפוקיס״ בקבוקים ״חיבוקים, אחרת, כתבה • פחד:׳׳
 השמאלי הנוער פסטיבל על סיפרה וערב) ישראל מישלחות בין (שהתעופפו

 אחד הופעת לרגל עצמו, את ראיין בן־אמוץ ח • אוסטריה בירת בווינה,
 הלירות עשר עם לסיפרו(״מה בהקדשה שמיר משה לו כתב מה וגילה מספריו,
 של הראשית שופטת־השלום הגליון: בשער • חרא?״) חתיכת לי, חייב שאתה
 לפסול ואדי־סאליב נאשמי ביקשו שאותה שטרקמן־ורלינסקי, מרים חיפה,

 ויאמר בבית־המישפט, לפניי, שיבוא ״מי שהודיעה: מכיוון בדינם, מלשבת
 כי אשם. יימצא אם — כפול עונש יקבל מארוקאי, שהוא מפני אותו שדופקים

כמארוקאים!״ עצמם יכריזו שאנשים אסבול לא בעם: הפירוד את מכניסים הם

 שתיהפך ההורים רצו לא דווקא
 שתרקוד וביקשו מיקצועית, לרקדנית
בלבד. להנאתה
 לרב הסבירה היא ויתרה, לא רינה
 שומר־המסורת: אביה מידידי משתאה,
 מישפחתית תכונה הוא ״הריקוד

 מצטיין רקדן היה שלי סבא אצלנו.
בשימחת־תורה."

 להקת כשהוקמה ריב. ללא סולם
 לאחת רינה הפכה בימת־מחול,

 גלוק, רינה מורתה, הראשיות. הכוכבות
 מלכת של בארץ שהותה את ניצלה גם

 את לקדם כדי גראהם, מרתח הבאלט
 היא שיינפלד. רינה של הקאריירה

 גראהם שערכה המיוחד לקורס צורפה
 לסטיפנ־ זכתה אף ובסופו בארץ

המפור לאוניברסיטה דיית־לימודים
גיולייארד. שם על לאמנות, סמת

 רינה. של היחיד ההישג זה היה לא
 לארצות־הברית, יציאתה לפני■ השבוע,

 לא חשוב אחר, הישג על הצביעה היא
 שזכתה היחידה הרקדנית היא פחות:

 שלבי כל את ושעברה גדולה להצלחה
 עם לריב מבלי האמנותית ההתקדמות

אחרות. בכירות רקדניות
 שנה, בעוד לארץ תחזור רינה
 ורינה גלוק רינה למורות ותצטרף

 שילטון את ״לבצר ההסבר: שחם.
הישראלי!" הבאלט על הרינות

מיכתבים
הגיל תחום

האוני■ פירסמה הארץ בעיתון

1141 הזה״ ״העולם
12.8.1959

 היא שבה מודעה העברית ברסיטה
 פרטי יתר בין מדעי. מרצה מחפשת
 על כי המבקשת מציינת המיכרז

 אך וותק, ניסיון בעל להיות המועמד
 כי לציין ברצוננו .40 לגיל מעל לא

 שהרי גמור: אבסורד היא זו דרישה
 הכשרתו את אדם גומר לערך 35 בגיל

 היא בקשתנו אקדמאית. למישרה
 על העברית האוניברסיטה את להעמיד

 ואי־החוקיות אי־המוסריות אי־הצדק,
זו. בבקשה
 איגוד יו־ר רון־אל, שבתי '

תל־אביב הקשיש, העובד

השבוע נסוק׳
 גזרג׳ האמריקאי הקומיקאי •
 בישראל: מביקור שחזר אחרי גיסל,

 הימנונה את להחליף צריכה ״ישראל
 להימנון מקום עוד אין והאיטי. השקט
 התיקוות כל תיקוות. על המדבר

התגשמו.״
 בעת סלע, אורי העיתונאי •
 התל־אביבי) ההצגות מאולם הצגה

 כאן יהיה שלא זמן ״כל אוהל״שם:
 הזה לאולם לקרוא צריך מיזוג״אוויר,

אוהל־חם!" אלה אוהל־שם, לא


