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 המדינה, מפנה בו היום הוא העצמאות יום
 אל עיניה את ההיסטוריה גם ואולי האומה

וחסרי־מדים. חסרי־שם ונערה, נער י
 הכסף״, ״מגש להם קרא אלתרמן נתן
 השירה. שפת זוהי המדינה. ניתנה עליו המגש

 וזיעה בוץ של מגש היו הפשוטה במציאות
 שהיה מפני פשוט ג׳וב שעשו אנשים ודם,

 הפקודה היטב. אותו ועשו לעשותו, צורך
 ע״י חתומה היתר, לא אותם שהמריצה

 היא השרים. באסיפת נתקבלה ולא הכנסת,
 איש איש הבודד, האדם של בלבו ביצבצה

מחייבת. היתד, והיא עצמו. בפני
 לכל נעלמו. ונערה נער שאותם נדמה היום
 ״משבר״, איזה בצורת קיימים הם היותר
 מלומדים. מאמרים עליה לכתוב שאפשר בעיה
 עד אז. גם נדמה היה שכך היא האמת אולם
 במטה־ בהם ונגעה ההיסטוריה, באה אשר

 קשישים, של שלם ועם קמו. והם קסמים.
 והתפעל, עמד ועתונאיו, וסופריו מנהיגיו על
 נוער שישנו ידע לא הוא חטא. על הכה גם

כזה.
 למראית גמור, היה כשהג׳וב היום, ולמחרת

 לדרוך המדינה של הראשון המעשה היה עין,
 בו נגעה לא היא לרסיסים. לנפצו המגש, על

 מכונה של במגע בו נגעה היא קסמים. במטה
 מגע כמעט צונן, מגע זה היה ביורוקראטית.

 של והערכים הסמלים את הרם הוא ציני.
. בחזית שהתחוללה המהפכה
 מדינת של הטרגדיה אחת, רגל על זוהי,
ישראל.

 הסמל הוא זו, לטרגדיה החיצוני והסמל
 מקום זו במדינה תופס אינו הצבא שחסר.

 בעולם. אחרת מדינה בכל מאשר יותר קטן
 יום כמעט, הפך, העצמאות יום להיפך.
 כל מבין היחידה היא זו מדינה אולם הצבא.

 אין אשר במלחמה, שעמדו העולם, מדינות
 הקימו ושם פה האלמוני. החייל של מצבה בה
המקומ והמועצות העיריות להקים עומדות או

 אשר הגדול, הסמל אולם קטנות. מצבות יות
 אשר הסמל ומצביאים, מנהיגים יכרעו לפניו
ר על יספר י ח מ איננו. זה סמל ששולם, ה

המדי שקמה אחרי בלבד שנים ארבע וכך,
 בספרים או בארכיונים, החללים זכר שמור נה,

 הורים ע״י כ־אטתי בעמל הוצאו אשר קטנים
 מציאות עם משלימים אינם אשר פשוטים,

 לשכוח אסור זאת שבכל להם נדמה אשר זו,
רבה. כה באכזריות מהר, כך כל

 חזית אך — אחד פרט אלא זה אין
 חוסר הוא שני פרט טוטאלית. היא השיכחה

העו ארצות בכל נהוג הוא גם אשר הציון,
 הקומנד אות ניתן אותות. על־ידי הציון : לם
 אשר אותם את לציין בא שלא האות — יות

 לעולם, לפרעו שאין הגדול החוב להם מגיע
 שאין גדול, אחד מישור ליצור להיפך, אלא

והרים. גבעות בו
 קיוה לא איש בפרס. רצה לא הכסף מגש

 עפולה או ירושלים או תל־אביב שבשערי
 יוליכו תזמורת, פניו את תקבל ראש־פינה או

 ראש לפני ויציגוהו רחוב בתהלוכת אותו
 כי אם — לזאת קיוה לא איש הממשלה.

 גם קיוה לא איש אולם לקוות. זכות היתה
 יהיה לא הנשק שביתת חתימת אחרי ששנה

לא. ומי משהו, עשה מי לכלב גם חשוב עוד
 העיקר העיקר. בהם לא סמלים. אלה כל

 ואם לכולנו. ידוע והוא אחריהם. מסתתר
 מחיש הלב אין השנה, הרביעי, העצמאות ביום

 אחד, ישראלי נער של בחזהו גם הולמו את
 וחסר־חשיבות, שיגרתי רגיל, זה כל כאילו

התוצאה. זו הרי
 ה׳ יום היה אחד לוור סיבה. עוד ישנה

 עטרת היה הוא .פסוק. סוף תש״ח, באייר
 השני לדור אולם נאה. עטרת חיים, למפעל

 במשפט ראשונה אות רק התחלה, רק היה
 הקסמים למטה להמשך, חיכה והוא חיים.

להעפיל חדשה פיסגה מולו שיציב החדש,
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 זו. למדינה יעוד של תוכן שיכניס אליה,
אותו. מצא לא והוא

להס ומוטב החוד, את להפוך אפשר וכאן
 יעוד הכל, ככלות אחרי כי בראי. מעט תכל
 פיסגה . ? אותו לתת היה מי על — זה חדש

 לא אם — מי ? עליה יצביע מי — זו חדשה
 ? עצמו העברי הנוער

באה לא הכסף מגש את שיצרה הפקודה

 מבפנים ורק מבפנים. באד, היא החוץ. מן
הבאה. הפקודה לבוא יכולה
 משהו קרה השלישי העצמאות יום מאז
 סימפטום. היתד, הימאים שביתת בנוער.

 האכזבה תוצאת שהיתר, הצינית, האדישות
 אי־מנוחה באה במקומה נמוגה. החלה הגדולה
 ,1948 מאי מאז הראשונה, ובפעם מוזרה.

״קחתרת״. ״מהפכה״, המלים נשמעו שוב
 תהיה לא אולם למהפכה. זקוקה המדינה

המהפ לא גם המלא, הקלפי של המהפכה זאת
 של המהפכה אלא הטעון, האקדח של כה

 שתתחולל המהפכה — גדותיו על העולה הלב
שהו המהפכה כמו הבודד, האדם של בנפשו

 גולני את גבעתי את הפלמ״ח, את לידה
 של פנימית, התחדשות של מהפכה וחבריהם.

 סגנון של המבצע, ורוח חיים חדוות חידוש
 לעניבה קץ שתשים מהפכה והלבוש, הדיבור

המדי אלילי שאר ולכל ולקרייזלר ולהוליבוד
חדשה. וו|ברד, חדש אדם שתיצור הזאת, נה

 — שהיה מה על הזה, ביום נחשוב, אל
 מה על נא נחשוב לזכור. אנו מצווים כי אם

 אמנם אם — להיות שצריך מה להיות, שיכול
אז. של המפורסם הדם בעורקינו זורם עוד

מכתבים
השער
 ה)ה העולם נליוין שער על שהופיעה הנערה

 מקור (כמעט) מהוה התמונה להפליא. יפה 742
המיקרוס ארגז על עתה ותלויה ללימודים השראה

שלי. קופ
 ממלון קרית קאופמן, מיכה

 לזכוכית זקוק אינו שהיופי נדמה היה ולנו
מגדלת.
והיפוכו דבר

(העו־ שוקן אולי מופיעה שבו השער בתיאור
 רומנם על השאר בין מספרים אתם )753 הזה לס

 תוכלו האם במקצת. מוזר הזה המושג שמח. עצוב
לדממה? נדול-קטן איש לתאר

 בני־ברק ביתיר,לחמי, שולמית
 חמוץ־מתוק, גזוז להזמין אפשר אבל לא.

לדוגמה.
תל-אביב :מל

 סבא של תמונה צרפתם 751 הזה העולם בנלית
 על לבמות הדגשתם היתר בין ומעלליו. קפיטנו

 ׳.,הקסטל על בקרב ״שנפל אשכנזי אברהם בנו
 עילאית לגבורה נרדף לשם הפד קסטל השם אמנם

 ב־ נפל שאברהם שתדעו היה רצוי דיוק ליתר אד
 ממולדת השיירות אחת את בלוותו תפקידו מילוי
בית־דנון. ליד לישראל הקרן־הקיימת לבית

 על־ידי נורה הדרכים לצומת השיירה הניע בעת
 במשוריין מקלען בשמשו בית־דנון ממשטרת צלף

הנששים. התקדמות על שחיפה הראשון
 חיפה נובק, משה

 הרבה והערכתי הכנה תודתי את לכם מביע אני
והקו־ הממצה רשימתכם כי בטוח אני פעלכם. על

 לפתרונה מנוף תשמש ת״א נמל בעיית לתוככי לעת
 דרכו אשר והכלי הקהל ולאהדת לתפוצתו לב בשים

הונשה.
צ׳יז׳יק, יצחק

תל־אביב נמל של כללי מנהל
כמרחב הסערה

 סקירת יום יום עורך אני משנתיים למעלה זה
 הם קוניה אשר בצרפתית הישראלית העתונות

 הפעם וזו בישראל חזר הדיפלומטי הפנל חברי
במר והסערה (״אתה מאמר שתמצית הראשונה

 שלושה על השתרעה )754 הזה העולם — חב״
עמודים.

 תלאביב כהן, ר. שלמר,
 אחוז. 100 היא המרחב על שלכם הרפורטז׳ה

 אנשים של מצדם לזה דומה למשהו בנונע מה
 נ׳בל (סוריה, השכנות בארצות אישיות בעלי
ועיראק)? ירדן הלבנון, דרוז,

תל־אביב שמיר, אליהו
הקורא. סבלנות,

 השטחי המחקר הנו במרחב״ והסערה ״אתה
 לתואר ראוי ואינו העברית בשפה שקראתי ביותר
 אישים מפי נבובות הכרזות אוסף זהו מחקר.

הס כל החסרות מפוצצים... פחות או מפוצצים
משכנעת. והנמקה ברה

תל־אביב רוסקוב, משה
לנצה נגד קרוזו

 ״קרוזו הסרט על במאמר כמו צדקתם תמיד אם
 העוורת לאמונתי אוי אז )755 הזה (העולם הנדול״
 גרוע פסק כל ללא הוא זה סרט המערכת. בחברי

 הגדול, הזמר של שמו על להקרא שווה ואינו מאד
 אמנם נכון בעולם... הביצוע אומני נדול שהיה

 איומות לחיצות כדי תוך מצליח לנצח שמריו
להו יולדת של התאמצות כדי והוד המסכן בנרונו

 שירה לזה לקרוא אין אבל חזקים קולות ציא
בל־קאנטו. לא שכן וכל

תלאביב לנגר, יוכבד

 הוה״ ״העוד□ ׳הדיש שבוע׳׳□ בעוד
ם ע פ  דד־ שד□ גליון הראשונה ב

 באמונה מאמין הוא אחת. פודטגיה
 אשר רפורטגיה ואת שתהיה בנה
ה עור היה דא ת מ  עברי. בעתון כדוג
 ראש ביניה□ וצעירות. צעירי□ 37

ת  וצדמת. צד□ הוה״ ״העוד□ מערב
מסע ■צאו ם דגר■ ד תקדי ב חסד־
ב מעמה׳ תור ג  עד הבדתי־נודע. הנ
ה רא שעוד שטחי□ □נ׳  עדיה□ דרב

ר עברית. דגר ד ד ת ב ב ת ר  התראו
 מבד מנותב׳□ ימי□. 40 שארבה

תקלו העוד□. ע□ מגע  פעמי□ במה נ
 פצועיה□ את נשאו אויב. במארבי

 והעייפות. הצמא □בדות את וסברו
־  ״העוד□ יביא רצופי□ עמודי□ 44ב

ת רקודאיו הזה״ ת־ □פור א הרפ  ה
3מ־ והדה המסע שד האות 2 6 

צדמיו. ידי עד שצודמו התמונות

1v  ■Mg1׳----------------
אחוזים במאה יקה

 היקה: אמר ביניהם. התובחו וצבר יקה ן
אחוזים. במאה צרר והוא בארץ, נולד בני [

: אמר הצבר, צחק
 הוא יקה של בנו

 יקה של ונינו יקה,
יקה. הוא

לבנו, היקה קרא
לבית' לך : לו אמר

 אני אם שאל הקפה,
הלך, הבן שם. נמצא
 כמה כעבור חזר

אבא, : הכריז דקות,
שם. נמצא לא אתה

 הוא האם רואה? אתה : הצבר צחק
 הבן התערב כאן אולם מושלם? יקה לא

 שאני חושב, אתה מה : גדולה בתרועה
 לבית״ הלכתי לא בכלל אני ? יקה באמת
לשם. טלפנתי רק הקפה,

 זוכה חולתא, משק ל., צבי הקורא
צבריותו. אשור בתוספת אחת בלירה

גלגלים על בורגנות
 קובעים הנכם )755 הזה (העולם העם במדור

 הפסח... בחופשת טיולים שום היו לא השנה כי
 ובכן, הדלק מחיר את העלתה שהממשלה מפני

 רד אילו מתועבת. בורננית שחצנות אלא זו אין
 בשבילי מעט ללכת וטרח שלו נ׳יפ מעל הענוד
 יל מט וקיים, חי עודנו הנוער כי רואה היה הארץ,
 חדרה זהבי, שמוליקהמולדת. ברחבי ומבקר

 שביל־ של ק״מ מאות כמה עבר הג׳יפ
 שאינם מועטים, במטיילים רק נתקל שדה,

המדינה. צעירי 150.000 את מייצגים
בחו״ל סטודנטים

 בחו״ל המעונים״ ״הקדושים לפני להציג הנני
. טענותיהם את תסתומנה אשר שאלת מספר
 שנת באמצע נקרא בחו״ל סטודנט האם א)

הב במועד אף (ולפעמים צבאי לשרות לימודיו

 טפרים בחו״ל לסטודנט מספקים אין *האם בן' *
 ספר להשיג יכול אינו בארץ סטודנט ? בשפע

הסטו ״מתענים״ אלה ובדיביזים היות באנגלית
___ בחו״ל. דנטים

 בסד דירה שכר משלם בחו״ל סטודנט האם נ)
1 להודש ל״י 35

 תקיץ לפנרת החוזרים <פטודנטים ■האם ד)
או בדביזים הנטיעה בהוצאות נושאים לארצנו

__. ? הממשלה
לירה אמנם :הסטודנטים להורי ולאחרונה ה>
 הסטודנטים אך מאד, יקר מחיר זה דולר עבור
 יספק אשר דולר עבור ל״י 2 לשלם מוכנים בארץ

ללימודיהם. הדרושים הספרים את להם
חיפה בטכניון, סטודנט אשת דרזדן, אסתר

 להו״ל סטודנטים הרבה כד כל לשלוח במקום
 עליהם המוצאים ובדיביזים כאן, לרכזם מוטב היה

 הלי־ ובתום מעולים ומרצים ספרים להשיג עתה
לשנה להו״ל לצאת סטודנט לכל לאפשר מודים

רדתי: רדתי,
 מכתב פרסמתם )756 הזה (העולם האחרון בגליון

 מרוב בלילה לישון היה יכול שלא קנר אליהו של
 זה אצלי רבותי, ובכן, רותי. של לנורלה דאנה

 שיכולתי הראשון השבוע זה להיפד, כד. היה לא
 רותי הופיעה לא כי ה׳. יום בערב בשקט לישון
הזה. העולם של התוכן שאר את לקלקל

ירושלים כהן, אהרן
 במערכת זדונית קנונייה קיימת כי הרושם לי יש

להד תוכלו כן, אם רותי. את לחסל הזה העולם
 את אקנה לא רותי בלי פחות. אחד נליון פיס

הזה. העולם
תל־אביב ירקוני, שולמית

 ,1951 רדתי לתואר מועמדות שהיו מאלו כאחת
תע את לפרסם שפסל,תם על תוקף בכל מוחה אני

בכם. חזרו אנא המשעשעים. לוליה
חיפה נוימן, רותי

 של מתועב רצח באשמת דוש את ...לאסור
וחיננית... חמודה נערה

טבריה חסון, רפאל
 חייבה הפחות לכל אבל מושבע רותיסט איני
 (ציורית) הלוויה לערוך ההגיונות מידת אתכם

ז״ל. לרותי וכדין כדת
תל־אביב דורון, יעקב

בכבוד קשות פנעה רותי של האחרונה הופעתה

 לחסלה, החליט אם ? שלו ההומור חוש איה דוש.
? מבדחת בצורה זאת עשה לא מדוע

ירושלים לבנברג, ישראל
 לוודא מאמצים תעשה שהיא הודיעה המערכת

? נשמע מה רותי. של גורלה על האמת את
 תל־אביב שמואלוב, שמואל

 מוסנז־ אינפורמציח קיבלה טרם המערכת
 המודאגים לרותיסטים להביא מקווה אך כת,

הבא. בשבוע מוסמכות ידיעות

757 הזה״ העולם


