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בגוו ונינ׳

העורך הראשי:

אהבתו של יקה

אורי א ב נרי

ראש המערכת:

שלו ם כ הן

עורך הכיתוב:

עורך התבנית

דו ב אי תן

דוש

הכתב הראשי:

הצלם הראשי:
פאול נולדמן

אהרון דולב

עורכי מדורים:
מיכאל אלמן ,יחיאל בשן ,ניצה נבי ,איתמר עילם.

משתתפים קבועים:
פרנצה נרובנר ,רפאל חייט ,אוסקר טאובר .פילים טיארי
יצחק לבני .צבי שש.

ראש משרד ,חיפה:

ראש־משרה ירושלים:

נתן ריבון

דוד רוביננר

סופרי־חוץ:
דניאל גילן ,נבריאל דנון ,שמואל מירון.
המו״ל :

העולם הזה בע״מ,

דפוס ישראל ,תל־אביב

כל הדיונים נפסקו ובמקומם בא סיפור ארוך,
גדוש מאורעות ומתיחות .כאשר הפסיק שלום
את סיפורו היתד ,בראש כל הנוכחים אותה
מחשבה :זהו הסיפור החזק ביותר שהיה
לנו אי־פעם — יינתן לו המקום הגדול ביו
תר שניתן לסיפור עד כה.

לפני כמה חודשים סיפרה לי אישיות מסו
ימת על תכנית נועזת שהיתר ,עדיין בשלב
ארגון :שיירה אל מעמקי הנגב ,לאזורים ה
רחוקים מדרכי תנועה או מנקודת יישוב.
■■V
בקשתי ממנו שיקח בחשבון עוד שני מש
בימים האחרונים אין חברי המערכת ,וב־
תתפים — כתב וצלם שלנו שילוו את המסע.
יחוד ידוש ,יכולים לצאת לרחוב מבלי שית
האיש הסתייג  :לא יהיה זה מסע רגיל עם
נפלו עליהם בשאלה — מה קרה לרותיי מתי
מלתים זרים .ובזאת נסתיים העניין.
תחזור לעמודי העולם הזה?
לפני שלושה שבועות צלצל הטלפון במע
לחובבי רותי אלה ידיעה נוספת:
רכת .״שמעתי שמישהו אצלכם מעוניין ל
.
הצטרף למסע לנגב,״ הו־
השבוע נתקבלה עוד
דיע קול אלמוני .״אם
שיחה טלפונית מרחוק.
כן ,עליו להיות ליד ה
הפעם באה מהר קטיו
תחנה בבאר־שבע •מחר
שה ,מצפה הכוכבים ה 
תיים בחמש אחר הצה 
נודע באוקראינה .המד
:
רים.״ ובסיום ,הוסיף
בר לא היה אלא הפרו־
״אגב ,יהיה ללכת עש
בלופוף
בלוף
פיסור
רה ימים ברגל.״
בלופנקו ממציא ונפלא־
'השיחה עוררה ויכוח
טות האוקראיניות המ
גדול במערכת :מי ייש
עופפות .״צעדתם צעד
לח עם המסע? כמעט
מחפיר בשרות האינד
לכל אחד היו נימוקים
פריליזם המערבי מחר 
משכנעים מדוע הוא ה
חר המלחמה .ידיעתו
איש אשר צריך לצאת.
הפרופסור־כביכול
של
העובדה שלא יהיה זה
מק־בלף האמ
ג׳והן
מסע תענוגות לא שינ
ריקאי אינה אלא סי
תה מאומה — אין חס
לוף עובדות היסטוריות
שלום כהן
רים במערכת זו בעלי
— גנבה מדעית חסרת־
רגליים .לבסוף נקבע כי
בושה .אני הוא הראשון
יצאו למסע שלושה אנ
שקלטתי את הודעתה
שים :שלום כהן,דוד רו־
של טוברישקה רותי ,מאז
בינגר ואנני רובינגר.
הגיעה לכוכב חדש בלתי
ביום הששי נערמו ב
ידוע עד כה למדע הא
חדרי המערבת חפצים
נושי .ייתכן שאמנם נמ
שונים ומשונים שאין מ
סרה לכם הודעתי במאו
ייחסים אותם בדרך כלל
חר — אך זהו אופייני
לעבודה עתונאית :ילקו
לשיטות הברבריות המ
טים ,שמיכות ,מימיות,
ערביות .הם עיכבו ,על
נשק ,קופסות בשר שי
ידי אינטרבנציה בלתי
ארוכה
מורים .לשעה
מוצדקת ,את הודעתי וה
נפסקה כל העבודה ב
עתיקו את תוכנה .עכ
מערכת והחברים הצטו
שיו מתפארים הם כי
פפו בקנאה סביב היוצ
•היו הראשונים שקלטו
אים למסע .אפילו עוב
את התשדורת.״
די המנהלה עמדו מס
רובינגר
אנני
הבטחנו לפרופסור ה 
ביב וקנאו.
מכובד כי לא היתד ,לנו
משה עשרה ימים נ
־! שום כוונה לפגוע בכבודו
עלמו השלושה לחלוטין.
או בכבוד המדע הסוביי־
מן הרגע שעזבו את
; טי .כידוע לכל אדם שר
באר־שבע לא שמע איש
 uמר העולם הזה על בייט־
אודותם או אודות ה
״ רליות מוחלטת בריב בין
שיירה אליה הצטרפו.
מערב ומזרח .דפינו יה
עד אשר נתקבלה ידיעה
יו פתוחים לרווחה בפני
קצרה :לאחר התנגשויות
תשדורותיו שלו לא פ 
רבות עם בימאים הו
חות מאשר בפני תשדו
טס אחד מאנשי המסע
רות מקבלף האמריקאי.
שנפצע חזרה לתל־אביב.
אנו גם הודינו לו על ה
בידיעה לא נאמר מה ,מי,
ידיעות הממשיות שמסר
כיצד?
לנו על מקום המצאה של
מאותו רגע חיכינו ל
רותי והשלמנו עמו את
שוב החברים במתיחות.
אותם הסידורים שגם הוא
הם יצאו לסיפור בהנ
יעביר לנו כל שבוע את
חה שזה יהיה סיפור
התשדורות שתתקבלנה
טוב .עתה נראה כי השי 
דוד רובינגר
מרותי על הרפתקותיה.
יי"־ “ ־*
גו את מטרתם .לא זו
עתה שמחה המערכת להודיע כי החל מה
בלבד אלא שהשיגו אף סיפור חסר־תקדים.
שבוע הבא יכנסו סידורים אלה לתקפם ,ומדי
אחד־עשר יום אחרי צאת המסע נשמעה
שבוע יפרסם העולם הזה את הרפתקותיה
המולה בחדר הקבלה של המערכת .אותה
של רותי בעולם ההוא.
שעה נערכה ישיבת מערכת וההמולה הפ
ריעה .אך טרם יכול איש לצאת ולברר מה
פשר הרעש ,נפתחה הדלת ודמות מאובקת,
פרועת זקן וחבושה תחבושות התיצבה בפ
תח .רק אני ,שהכרתי את שלום מימי הקר
בות ,יכולתי לזהותו .שאר חברי המערכת לא
ידעו מניין הופיעה הדמות הפנטסטית הזאת.

מכתבו של חייל
בעיות רבות קראתי בעתונכם .בעיות ממינים
שונים .גם עמי בעייה .בעייה כאובה מאד ,בעייה
שמשום מה עוד לא הועלתה על דפי העתונות.
בעייה זו הנה בעיית יחם האזרח במדינה לחייל.
העי חייל בצה״ל ,כרבים אחרים .משכורתי :
אלפים ומאה פרוטות :זמני החופשי 48 :שעות
במשך שבועיים .שלושת או אף יותר .איני טירון.
אף ותיק אינני אך רבות עברתי במשך זמן שרותי
ולצערי הרב נתקלתי בהרבה מקרים ,קטנים או
נדולים .שהוכיחו לי כי יחסו של האזרח בישראל
לחייל הפך בהדרגה לאדישות ,ציניות ולא אנזים
אם אומר נם  :בטול ובוז ...רבות המכוניות
העוברות ,באדישות על פני החייל המושיט ידו
בתחנונים ...עניין התורים  :רבות נתקלתי בהת
נגדות מצד אזרחים עת רציתי לעלות על מכונית
בלי תור שעה שנותרו לי מספר דקות לסיום
חופשתי .שפת המתנגדים היתה פשוטה  :״נו,
אז מה? ואם הוא חייל?״ קרו מקרים ונהג מכו
נית אמר :״אצלי ,חייל ואזרח — אחד הם!״.
מקרה אחד ,והוא המוזר מאחרים ,פגע בי עד
עמקי נשמתי :היינו במשלטים .איישם בארץ .גשם,
רוח וסערה שהתחוללו בחוץ נרמו לפציעת אחד
מחברינו .היה צורך דחוף במים .אחר מאתנו
נגש לבית הסמוך ובקש מעט מים .התשובה היתה
שלילית ! כך נם בארבעה בתים אחרים.
...מתעוררת כאן השאלה  :האם בבוא היום
)בו יצטרך העם את הצבא( לא ישאל החייל הלו
חם את עצמו :״בעד מי אני נלחם?״

צבי רדומסקי ,צה״ל

זה היה בך )בערך(
בריפורטז׳ד ,על יום העצמאות )העו 5פ זזזון
 (757נתפרסמה שמזר ,אתי על ימי הכרזת המדינה.
•.רצוני להעיר שחלה אי־הבנה במסירת דברי כמי
דת שננעו למשה שרת .לא אמרתי שהוא היה
בין אלה שחשבו שכדאי לחכות שבוע או שבו
עיים עד הכרזת המדינה.

פנחס רוזן ,חבר הכנסת
מה ערה להעולם הזה שהוא עכשיו הילד רע
לאנשים מכובדים? האם אני לא טוב בשבילו?
באותו יום של הכרזת המדינה שתיתי מיץ תפו
זים ,התרחצתי בים ,ביקרתי בקולנוע .והזמנתי
בתורה ,הלכתי אתה ל...

יהודה רן ,תל־אביב

זה מספיק .תודה.
קריאת עתונכם היא מריטת עצבים שבועית
שאיני יכול להימנע ממנה .ההרגעה היהירה היא
מידת האורגינליות 'שלכם :זו הפעם השלישית
שהצלחתם להלביש צורה בלתי שינרתית למאורע
כה שינרתי כיום העצמאות .עתה אני כבר מחכה
לשנה הבאה ושובר את ראשי מלו ת צורה נוספת
לפרסום אותו נושא.

יחיאל לוין .חיפה
אל ישבור הקורא לוין את ראשו .ישאיר
תפקיד זה למערכת ,תמורת  200פרוטה.

אצ״ל ושטיפת בלים
בקשר לכתבה על מחנה העבודה שלנו )העולם
חזה  (757הריני להעיר הערה אחת :מעולם לא
הייתי חבר אצ״ל אלא חבר לח״י ,ואת זאת אך
בשנה האחרונה לפני גירוש הבריטים וקום המדינה.

מאיר סגל ,עזרה ובצרו!
ובכל זאת הסתלקו.

אני מוחה! פגעתם בכבודי!
יודעת לשטוח כלים?

כלום עוד איני

חנה ליאור ,גרעין ־עמית
העולם הזה מקוה שחנה למדה מלאכה זו
במחנה העבודה.

חפש את האצבע
הואיל והנני חובב בלשים נהניתי מרשימתכם'
המסקרנת על טביעת אצבעות )העולם הזה .( 756
מסקנות חוקרי המשטרה שעל כל אזרחי המדינה
להפקיד את מביעות אצבעותיהם בידי המדור שעל
יד מטה המשטרה היא הגיונית ומוצדקת בהחלט.

מגינים לשמעון

דניאל אל־על ,עפולה

חרפה 1חרפה ! חרפה !
איך אין עורכי העודם הזה ,שעריסתם עמדה ב
גבעתי ,מתביישים להעביר שניאת דפוס איומה
כזאת ולקרוא למפקדם ״שמשון אבידן״ )העולם
הזה !? ( 758
שתיפול אבן ממגדל המים של ננבה ישר על
ראשכם 1

הג׳ינג׳י ,תל־אביב
העולם הזה מרכין את ראשו ,מחכה לאבן.

דרושה חכרה
מכתבו של הקורא בן־חיים )העולם הזה ( 752
בעניין חוסר חברה הנו קולע במיוחד לאורח
חייהם של רבים מבני הנוער בארץ .אף אחד
אינו רוצה להודות בכך שאין לו חברה .אך
פגישות עם ידיד פה וידיד שם אינן בשום פנים
תחליף לחברה .כאחת אשר בילוי מעין זה הנו
מנת חלקה ומתוד פגישה עם נערות רבות נוכחתי
שנם מצבן אינו טוב משלי .הנני מוצאת בהצעחן
של בן־חיים מעין פתרון .כמובן אם יימצאו מספר
צעירות וצעירים ליצור חבר־ עירונית אשר לא
תתבסס רק על בילויים בבתי־קפה וקולנוע.

א .ר ,.חיפה

״.על העולם הזח לקחת את היזמה בידיו .אלפים
מחכים לזה.
ישראל הרמן ,תל־אביב
לדעתי אשם בכל העניין המצב הנוכחי שרק
נוער המאורנן בתנועות מפלגתיות יכול ליצור

יקה ובתורתו נכנסים לבית־קפה .היקח
מזמין שתי מנות גלידה .תוך כדי כך
פוחתים השניים ב
*)ft
ריב של אוהבים ,ה
(Tfik/
)i C u a1
בחורה בולעת מנת
A
רעל ונופלת נזכסאה
מתה.
היקח קם ,בודק
את דופקת וצועק
לעבר המלצר :״א
דוני ,מספיק גלידה
אחת!״
! הקורא צבי רובינפלד ,תל־אביב ,זוכה
 :בפרס של — 1.ל״י )בלי גלידה ,ובלי
ן רעל(.
חברה מושלמת )פחות או יותר( .אולם
אלה מתפרקות ואז נוצרת המנייה הקשה,
שאיו לאותם צעירים איפה להפנש .אני
שאילו נוסדו כמה מועדונים טובים היתה
הבעייה.

על סרטים ואנשים

חברות
מאחר
בטוח
נסתרת

שמואל כץ ,רמת־גן

ייתכן כי אם הסרט ״סיפור לואיזינה״ היה ניתן
בתור סרט קצר הייתי נהנית ממני — אד לראות
משד שעה ומחצה ביצה ,עצים ,תנינים ,תמסחים
וטירות אשר חוזרים כל שתי מערכות זה קשה
מדי אפילו למתבונן סבלני כמוני .מה אפשר
ללמוד מסרט כזה? אולי אתם תסבירו לי זאת
בטובכם ,כי לפי עניות דעתי מתיפקידכם הוא לב
קר סרטים ולא את הקהל הרואה אותם.

צפורה צימרמן ,תל־אביב
את שניהם יחד .מותר לקהל להתיחס בש
לילה לסרט חינוכי ,ואין ספק שבית הקול
נוע אשם בזאת שלא .דאג לפרסום אופי הס
רט מראש .מוטב לקהל לכתוב מכתבים למ
ערכת ,במקום לשבור כסאות.

בביקורת על הסרט ״םוד מדעי״ )העולם הזה
! ( 75קראתי אה תיאור השפה המיוחדת שנבראה
בשבילו .שם כתוב שפנו אל ג׳ורג׳יה שילד על
מנת שתייצר את השפה ה־ .91הואילו נא להסביר
לי מניין לכם'המספר הזח .שפות חיות יש בעו
לם ביו  4000ו־ — 5000שפות מלאכותיות קרוב
ל־.500

גד פרנקל ,ירושלים
מפי ג׳ורג׳יה שילד עצמה ,שהתכוונה למס
פר הלשונות העיקריות .מספרן המדוייק של
לשונות העולם אינו ידוע .מותחת אחד מנת
 3424שפות מהן  222בהודו בלבד .הכוונת
היא כמובן ללשונות יסוד ודיאלקטית שונים
שהסתעפו מהן במרוצת השנים.

המין המדוכא

קראתי בהתלהבות את ההאור של התנועות ב
מרחב הלוחמות לאמנסיפציה של הנשים )העולם
הזה  .( 758ואני מציע שהמין המדוכא בישראל
ילמד מהן לקת ויפתה במלחמה לאמנסיפציה של
הנברים.

א .מ״ גבר מדוכא ,תדאביב
קום התנערה ,עם חלכה...

ואז יצאו מנגד

אורי אבנרי מגלה בערות מפליאה בהעולם הזה
 757לנבי עתונאי ברמתו .עליו לדעת שאת המונח
״מנש הכסף״ הוציא אל השוק חיים וייצמן ואילו
נתן אלתרמן המשורר נתן לו את האינטרפרטציה
של הנער והנערה העקובים מדם ומזוהמים בבוץ.
פירוש אחר במקצת מתוך המתקבל במאמר.

אוסטם פסטושקין ,תל־אביב
וייצמן אמר :״אין מדינה ניתנת על מגש
של כסף.״ נתן אלתרמן הוא שנתן למונח
את הפירוש שנתרפסם ,עליו כתב העורך.

רותי ,רוחי!

מה דעת דוש לזה שעכשיו ,אחר הפסקה קלה
עם רותי לרנלי האמון שקרה לה .ימצא לה איזה
בחור ממשפחה טובה ,שנוכחותו תמריץ את רותי
להחלים ותכנים אותם לחוסה אחרי תקופת היכ
רות קצרה? ייתכן אמנם שבחורים רבים מאלה
שהגו תקוות בסתר יקבלו מחלת לב וייאלצו לחפש
בעצמם אידיאל חדש .אבל תארו לעצמכם איזה
אופקים־ חדשים ייפתחו לפני הרפתקותיהם המשו־
הסה של רותי ונניח — מוטי.

מאיר שליט ,תל־אביב
תודתו הכנה של דוש לקורא שליט ,אך
לצערו לא יוכל לכפרת על רותי דרך משלו
)או משל הקורא( .היא יצאה לדרך הרפתקות
אחרת.

קולקטיביות פרצופית

בחידון העצמאות )העולם הזה  (757הופיעה
תמונתו של מרדכי בנטוב ,מי שהיה שר העבודה
והבנוי בממשלה הזמנית אך ברשימת השמות מו
פיע שמו של יעקב ריפטין .בעניין זה העולם הזה
הוא עקבי מאד .זו הפעם השלישית בשנה האח
רונה מופיעה תמונתו של בנטוב עם הכתובת
יעקב ריפטין.

ראובן זיו ,משמר־העמק
הקולקטיביות הרעיונית פיתתה /כנראה/
את המערכת להנהיג גם קולקטיביות פרצופית.

השע ר
כאשר נודע לאנני רובינגר על המסע לנגב תבעה בכל תוקף כי תצורף לחולית הכיסוי,
יחד עם בעלה דוד .״עוד לא הייתי אף פעם באילת,״ היא נימקה והוסיפה :״אני גם רוצה
להצטרף מפני שיהיו גמלים — ואני נורא אוהבת לצלם גמלים!״
המערכת הסכימה ולאנני ניתנה אפשרות לצלם את הגמלים כאוות נפשה .משך תשעה
ימים היא אכלה בקרבת גמלים ,ישנה בקרבת גמלים ,הלכה בקרבת גמלים ובקטעי דרך
קשים אף הובילה גמל בחבל .עד אשר ,בסוף המסע ,נגמלה כמעט לחלוטין מאהבתה לבעלי
דבשות .״תשעה ימים כאלה,״ היא הודתה ,״מספיקים לי לכל החיים .אני לא רוצה לראות
עוד גמל בחיי — אפילו לא בתור כבאב!״

״העולם הזה״ 759

