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מו״ל ם, הזה העולם :ה ע״ ס ב שראל. דפו תל-אביב י

 העולם עריכת את לידכם ״כשקיבלתם
 לעתון אותי שריתק האחד הדבר היה הזה,

 לקרוא — בחילה מתוך — שחדלתי אחר זד״
 ה־ גישתכם בארץ, המופיעים העתונים את

וצב לאומיות בעיות הבעיות, לכל חפשית
זה. בכלל איות

 אחדים צעירים יחד חברו שהנה היה נדמה
 הטימטום עול את לפרוק שידעו הארץ, בני

 היתרי ולשוביניזם לציונות גישתכם והרשע.
 אנשים חופשי, באופן החושבים אנשים כשל

 הערבים את הרסם. לא התעמולתי שהארס
ל אובייקט ולא בני־אדם, כראות ראיתם
לע ״מנהיגינו״ שהשתדלו מה עוזרת, שנאה
 לי, היה ונדרה שנה. 30 משך מהם שות
ול בכלל, לצבא שגישתכם מכל, חשוב וזה

 אם — של גישה היתד, בפרט, ישראל צבא
 של פנים כל על הרי — מוחלטת שלילה לא

 שלמדתם דדה נדמה בלתי־נמנע. רע קבלת
 ואולי הערבים. לבין ביננו מהמלחמה לקח

? זכרוני אותי מטעה
 חדלתם בהתמדה, אבל לאט, לאט והנה
 הנוגע לשטח (פרט הקיים במשטר להילחם

 החפ־ לעתונות היחס :במישרין לבשרכם
טע : אכזב לא תחליף לכם מצאתם שית),

להו אפשר בו אשר תחליף הכלל, אל נות
בר או השטחים בכל וכן עוזרים, שולל ליך
 שנה בעשרים שנתיים משך ״הזדקנתם״ בים

מו אנו לאל, שבח האחרון, ובגליון לפחות
ראו מקצועית רמה בעלת ריפורטז׳ה צאים

 שכזה, בתור הצבא, את המרימה לשבח, יה
נס. על

בעינ ״רצח התמונה :עולם של רבונו
 — לפרסם המצפון לכם מרשה כיצד יים״!

מ הרי ? כזאת זוועה — התפעלות ומתוך
שכח הכבר !התוצאות את חזיתם בשרכם

 על הספרות חמש י מהר כך כל י תם
 ? בטחון הרגשת נוטעות הן האמנם הטנקים,

 ה שהפעם נורא, פחד לבי את מלאו ומדוע
 אהרגי הבאה ובפעם נכה, נעשיתי קודמת

 בידכם אשר כל לעשות תפקידכם זה האין
?״ זה שני״ ״סיבוב למנוע מנת על

מל נכה לבנה, אריה הקורא לי כותב כך
 צודק היה הוא מרמת־גן. העצמאות, חמת

 ה״רצח את מהללים היינו באמת לוא בהחלט
 היה לא הדבר אולם יפה. כדבר בעיניים״

ם להיפך, כך. ל עו ה ה  היחיד העתון היה הז
 העצמאות יום הפיכת נגד קולו את שהרים

 שהעצמאות האשליה נגד גרידא, הצבא ליום
וב בעמל במקום ובטאנקים, ברובים תלויה
 יומו היה העצמאות ״יום : כתב הוא יצירה.
העצמ יום אולם בצדק... צה״ל. של הגדול

 הצבא... יום רק שהיה מפני פגום היה אות
 של הצועדת ברגלו רק לא כרוכה העצמאות
החייל...״
ה בתסביך מעולם נדבק לא הזה העולם

 פולחן בארץ ליצור המתכוון מיליטריסטי,
 למסורות הזר פולחן אירופי, בנוסח צבאי

 של ולרוחם וצבא־ההגנה ההגנה של הטובות
 לא הוא אז. של הקרביים החיילים מיטב

ש צורה בכל השוביניזם עם שלום יכרות
 בתסביך גם יידבק לא הזה העולם אולם היא.

 לצבא היחס מחיר. בכל צבאי האנטי ההפוך,
 בעל ציבור של יחס :נורמלי להיות צריך
מקצו מזויין כוח אל מפותח ביקורת חוש
גבו על להגן :ויחיד מוגדר שתפקידו עי,

החוץ. p התקפה מפני הארץ לות
בעי ל״רצח זקוק צה״ל אין זה לצורך

בלב. לאהבה זקוק הוא ניים״,

 אומר: הדורות, פוג*חכמת0 אירופי, פתגם
ה אל לגשת הסום את להכריח אתה ״יכול
״לשתות אותו להכריח יכול אינך אך נהר׳ ! 

 — תבונתו את שוב עתה מוכיח זה פתגם
המים. פני על ודוקא

 נגד הגדולה הדיכוי מערכת החלה. כאשר
סיכויי על ניחושים העתונים מלאו הימאים,
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 אולם הימאים. ושל ההסתדרות של הנצחון
 של הראשון ביום עוד שידעו מאתנו אלה

 בגלל אבודה, מערכה זאת שתהיה השביתה
 הצינית והנכונות שווה הבלתי הכוחות יחס
 את זה במאבק לגייס הימאים אויבי מצד
 שאלה עצמם את שאלו המלך״, אנשי ״כל

? ההסתדרות נצחון אחרי יקרה מה : אחרת
 ביותר החמורים חששותינו הופכים עתה

 הסתפקה לא ההסתדרות טראגית. מציאות
בצו כניעה הימאים מן סחטה היא בנצחון.

 היא ביותר. דורסניים ובתנאים משפילה רה
 הפרה היא שלהם. השדרה חוט את שברה

 שנחתמו. לפני עוד הכניעה תנאי את גם
 היום עד נשארו לאחד, פרט הימאים, דוברי

 להעסיק סרבה שוהם חברת בצה״ל. טוראים
 נאלצו שהועסקו, ואלה אשל. נימרוד את

בעי שנראו אנשים עם אחת באנייה לעבוד
 שביתה כמפירי בצדק) שלא או (בצדק ניהם

בגבם. סכין וכדוקרי
 כשמכריחים בלתי־נמנעות. היו התוצאות

נש בטנו, על ולזחול ברכיו על לחיות אדם
 אותו מציב שלו הגאווה חוש אשר גבול בר

 ידיעה אחרי ידיעה אלינו מגיעות למעשיו.
 מני־ מהם העבריים, הימאים מיטב עריקת על
הנוט בכללה, העברית לספנות היסוד חי

ב והמתקבלים הכחול־לבן הדגל את שים
 כיום שהוא האמריקאי, בצי פתוחות זרועות

בעולם. המשוכלל
 היא יהודית לאומית תכונה כאילו נראה

 הנצחון אחרי בשלום לנצח הכשרון חוסר
של למדו בבריטים, נבונים, עמים במלחמה.

 היד את להושיט מוטב הנצחון יום מחרת
 מכל להימנע לידיד, לרכשו כדי למנוצח

 רגשות בלבו והשותל בגאוותו הפוגע צעד
 לא בולט אצלנו זה כשרון חוסר נקמה. של
 לאורך גם בולט הוא הימאים. בפרשת רק

ישראל. גבולות של הק״מ 1205

חודש, לפני דוש בידי רותי כשהתפוצצה
 שהגיעה החליט דוש במקרה. הדבר קרה לא

 הקטנים, ממעשיה לחדול רותי של שעתה
 לצאת חיינו, של השטח פני על המרחפים

 אל לחדור לה שיאפשר יותר ארוך למסע
הדברים. לב

 זה, גדול למסע רותי תצא השבוע מן החל
 ילוו וידידותיה ידידיה שאלפי מקווה ואני

 שרותי יצטערו אל בנאמנות. בדרכה אותה
 אם נידחים. כוכבים . תרה מהם, מתרחקת

 שרותי לכך לב ישימו בעיון, אחריה יעקבו
 הקורא מן כך כל רחוקים שאינם דברים רואה

הישראלי.
הזה. העולם הנהו ההוא העולם

* * *
עו העברית שהעתונות שבועות כמה זה
 מהתיקרות כתוצאה צמצום, של בסימן מדת

 הזה העולם הוכיח שעבר בשבוע מחירה.
.הכרחית. תופעה זו שאין

 בעלי הודיעו והרביעי השלישי ביום עוד
 גליו־ אצלם הזמינו שקוראים רבים קיוסקים

 ביום גליונות. של תוספות דרשו מראש, נות
קיוס בעשרות הגליונות אזלו בבוקר ששי
 החליטה מעיק, הנייר, חוסר כי אף קים,

 את לספק כדי עליון מאמץ לעשות המערכת
 מהדורה לשוק הוציאה הקוראים, דרישת

 במקומות אזל הוא גם הגליון. של שניה
רבים.
מצד... באה העליונה המחמאה אך

 הגליון הופעת עם מיד שעבר, בשבוע
 המסע על הגדולה הרפורטג׳ה את שהכיל
 הוא המסע. מפקד עמוס, במערכת ביקר בנגב,

 משך לכסא מרותק ישב הגליון, את לידו נטל
 אנחה נאנח הקריאה את כשסיים וחצי. שעה
״טיול היה זה ״אהה, :אמר הקלה, של !

מכתבים
■ן אויב חיבוק
ת על המשאל בקריאת רב ענייו לי ...היה  בעיו

כון. המזרח התי
 ושינגסון אבן, אבא

ם לפעמים אתם האמת, למען תי מרהימי  — או
ט שו ל איני פ כו  בבעיית עמדתכם אתכם. להביו י

שום מתקבלת אינה האננלי־מצרי הסבסוד ם ב  פני
ב לחבק המנסה אדם של המראה הדעת. על  אוי

א שונ תו ה נו או שר אי לו ביותר מו  מדובר אם אפי
ם כאפריקאים. אף או — באסיאתי

מעט דבר היה בי פנע שבאמת מה אולם  שכ
מוני את הרם ש א ר בחו מו א (וזה, שלכם ההו  י

 של בהעלמו הרציני טיפולכם > לי! כאב חבוב.
ם אחד  הארצות באחת שלכם השמאליים הבוסי

ת אוהבים כה שאתם קה לכנו ת״. כ״רפובלי מי מ  מה ע
ש שות יכול היה שלכם שדו I 1 מזה לע

 ניו־יורק סקולניק, זונדר
תו לדברי בקשר להעיר אחת הערה לי יש  או
שלתי פקיד שוב כי שאמר נכוה ממ ש יותר ח  לרכו

שר צרפת של ידידותה את  לערביי לעזור מא
ה סי ת במאבקם טוני הי. ).751 הזח (העולם לעצמאו  זו
חר או במוקדם כי קצרת־רואי. עמדה לדעתי.  במאו
תיה את צרפת תיישב אז הערבי. העולם עם בעיו  ו

 תמורת ישראל אינטרסי את להקריב תהמם לא
פו תהיה. ישראל הערבים. ידידות סו  דבר. של ב

המופסדת.
חיפה קוסא, אליאס

עגבניות מיץ לא
ת כמה זה עו  — בתקציבי לקצץ החלטתי שבו

ב אד הזה. העולם על בכאב ויתרתי  נתפתיתי שו
ה את לקרוא  הזה (העולם לננב המסע על הרפורטז׳

עי. לתקציבי פרוטה 200 הוספתי ועתה >759 שבו ה
 תל־אביב נבון, ישעיהו

שי ...סיפור ט, אנו שו התרברבות... בלי פ
 ימת־גן לוי, אסתר

תי שציער סיפור ללב. ...נונע איני או ד ש  עו
עשרים... בן

 תל-אביב שפירא, אליהו
 אינם הנמלים 1 אחורה — לזוז הפקודה ״ניתנה

ר...״ יכולים ד ואתם לעבו ם עו ה לומר מעיזי  שז
כנו הזרים בלניוו אצלנו 1 דם עם מסע  אחרת חונ

 הנב על הנמל את העמסנו קשים בקטעים —
שכנו נברים... היו חבוב. שם, אבל קדימה. והמ

תל־אביב (לשעבר) לגיונר
גמלים. וגס

שו ...מה  של למסע יצא מערכת חבר אם תע
מ 1000 1 ק״

 חדרה אלטשטיין, שמואל
בהמשכים. סיפור נפרסם

ם אלה לכל הניצחת התשובה ...זו  שלנוער הטועני
1 דם עוד אין

 ירושלים הראל, דויד
 נוזל נזל הטיול, משתתפי שני כשנפצעו

עגבניות. מיץ היה לא הוא אדמדם.
השלישית החכרה

tjj בגוו
סבלניים נהגים
 שע־ מאה של הצרות הסימטות באחת

 אחת מוניות שתי זנקו ירושלים, רים,
ה השנייה. לקראת
ל־ רצו שלא נהגים

ול לרעהו אחד ותר
 נקטו לעבור לו תת

השחייה.' בתכסיסי
סי הוציא מהם אחד

לעשן. החל גריה,
סי הוציא השני גם

 אף לעשן החל גריה,
הוא.

 בנחת, במוניתו התישב הראשון הנהג
 סמן לא השני גם עתון. לקרוא התחיל

בו. ושקע עבה ספר הוציא בצלחת, ידו
 נהג הראשונה. הסונית צפרה לפתע
 ופנה עיניו את הרים השנייה המונית
 ״מח : ולסמטה למקצוע לחברו בשאלה

 ?״ לוותר החלמת ? לך קרה
 הע- קורא הנהג השיב '1 ושלום ״חס

 הספר את 1סמ לבקש רציתי ״רק תון,
 ו״ אותו לקרוא שתסיים אחרי

 ירושלים, ברשביצקי, שמואל הקורא
 בפרס זוכה ,78 ש״ץ חברת שערים, ,מאה
וויתור). (בלי ל״י 1»— של

ער והשנייה חוו. פ הזהב מנו מרי  לחיות וסהמתי
ם אינטלקטואלים, ער רוב אך ושוויצרים. סנובי  הנו

לד הבינוני שתי הסו  ואשר יחד נם החברות מ
 ״חברה ועל רקודים על הדנש את שם איננו

 הכרוך וכל קרייזלרים על לא נם אד עליזה״.
ה חברה לנבש רוצה בחומריות, איננ  לחיות צריכה ש

 רצון על אלא קבועים ופיינים עקרונות על מושתתת
ת היכרות, הדדי, ת חוויו ת. ובעיו תפו שו מ

 פתח־תקזה גוטשטיין, ש.
ם לא זו ...בעיה תו כל היא. מהיו ת או  המפלגו

ב הנלות יצירות ת אינן שו מו אי ת  כאלה והיו לנו. מ
סו ם לתת שני  לפי אחד כל זו. לשאלה פתרוני
 של מהם היו. נפל יצורי שרובן אלא דרכו.

שבו עסקנים צ- ומחם הנוער על־ידי להבנות שח  שנו
 הצליחו שלא אלא הנוער. ולמען הנוער על־ידי רו

 (כנענים נוער לתנועת ולההסד ממצעם לחרוג
עוד — לכד לפיד. שייב. של תנועתו  ’ רבים) ו

תל־אביב ארגוון, אורי
רופאים על רכיבה

שר שאי בהחלט ברור  צעיר לרוסא לתת אפ
ר מבלי לבדו לעבוד  אד השתלמות. תחילה שיעבו

שות מה ם אם לע  שנים 15—10 העובדים הרופאי
ם שובי  העירה. העברה מבקשים ובעמק. בנליל בי

שר ז קצת לסבול הצעירים תור שהניע בטענה  אפ
ם של קטן לא חלק לשחרר היה  כדי צעירים רופאי

ם לולא להשתלם. להם לאפשר ם הרופאי  המנוייסי
ם היו לא שתמטי שרות מ ת מה  ובפשזי־פ.- במעברו
מה להפסיד חבל אלה לרופאים אד  עלו־ לירות כ

א בארץ הרפואה לשאלת הפתרון בות.  קבלת : הו
שרות כמה ם רופאים ע מומחי ץ ו  לארץ מחו

רכי ולכם. ה: העולפ עו  שהזקנים תתנו אל הז
1 הצעירים על ירכבו

הגליל בת
 סן יבקשו נוחה, הרכיבה תהיה לא אס
אחר. רכב כלי הסתם
מרוגז יקה

מו מדורכם א עיני ב ט הו שו ם. כאב פ  לעיניי
שבוע  היקה על סיפורכם הנבול. את עברתם ה
ת את המנצל ת לחסוד כדי ארוסתו התאבדו  מנ
א )759 הזח (העולם גלידה  בלתי- חםר-טעם, הו

שולל עובדתי. העו ובכל — בארץ אין בסים. מ
שים — לם ת, רמה בעלי אנ סרי  חריצות. נבוהה. מו

ת סדר תרבות, בו אדי 1 נרמניה כילידי ו
 חיפה רוטמן, הנס

ך הומור חוש מעם עם ומה
 בקשר דעה להביע רוצת אני חברה כמה בשם
ת לבעיית א  חזה (העולם העורך שעורר חברה מצי

איו והיא )758 כול הזה העולם ש  לבני לעזור י
ת .18—17ה־ אין היו ת ו ת בתל־אביב בנו מו סכי  מ

אין חכרה עם ולבלות לצאת ה הפרוטה ש  מצויי
מו בנים עם רק אלא בכיסם. שר הזהב נוער כ  שאפ
לנצלם.

תל־אביב כהן, משה
אות ט והצעירות הצעירים הם מ שו פ  להם אין ש

פקני הרי ״חברה״. ישנה ואם חברה, חיי  אם מסו
 כאלה צעירים. לשלשה־ארבעה כך לקרוא אפשר
ת. ישנם שם יש אלה וצעירות צעירים למאו  להפני

עדון הזח. העולם ביזמת אל־מפלנתי. במו
יפו יעקובי, חיים

איו המערכת צודקת שרד לההפד ברצונה ש  מ
מה. כחלוצי אד שידוכים, ת בכל יוז שנת הבעיו

ה, קום לאחר עוררו מה מדינ  נם לגלות עליכם שו
מקורית. עמדה זה בשטח

ר האחת החברה — חברות שתי כעין נוצרו מו
ער בעיקר כבת התח- ומהעולם והקפה הרחוב מנו

כגרל...ז בסדר, לא
ח קראתי ת יום של ברפורטז׳  שהאוירח העצמאו

 אשר חקהל הרכב בנלל בסדר היתה לא בירושלים
אז השתנח מי מ ם. ״ח תש י  יש כנראה המפורסמי

ד י ת כמה להחזיר דחוח צו או  חדשים עולים אלפי מ
אם לארץ אני מוצ ה תקוה (ו אהי  לאחר ביניהם. ש

סף אלה). כגון. דברים קריאת  מקווח אני לכך נו
תה רה שאו מו לקדמותה תחזור האוי תה כ  לפני שהי

ארצה. החדשים העולים של בואם
 ביותר הטריים העולים מבין שאינני לציין עלי

ם (שלוש ה בארץ. שני ת שנתיים מז פו שרות רצו  ב
ק נפגעתי אולם צה״ל) תי. עמו שו ל אני ברנ כו  י

פסי את לקנות אחדול הרב שלצערי להודיעכם  ט
כו באם הזה העולם שי מ זה. בכיוון ת

תל-אביב ש., מ.
 הי־ שלא כוונה בדברים מצא ש• ס, הקורא

 זזילקה לא עובדה. ציינה הכתבה בחם. תה
לרמה. או לטובה ציונים

ף ע ש ר.
 משהו קרה הבוקר במשרד. עבודתה את גמרה עתה זה מיהרה. היא בטקסי. ישבה רותי

 טבעת את היום לה להגיש עומד שהוא טוף סוף לה רמז הצבא, מימי ידידה מוטקה, :גדול
בדיוק. בחמש — בחמש היא הפגישה האירוסין.
 נדרם כדרו כי בכלל. יגיע לא הוא בחמש. יגיע לא מוטקה לשוא. תחכה רותי אולם

 בנו. הולדת ליום — חשובה לפגישה הוא אף מהר אליעזר, נהגה, אשר משא, מכונית על־ידי
יודעת״ עדיין רותי אין זאת כל את אך

 עלילתי סרט — סרט של עלילה זוהי במציאות. כמובן, קורה, אינו בדיוק זה מקרה
 התנועה. משטרת ביוזמת האחרונים בשבועיים שצולם וחמש חמישים ארבע בשם דקות 17 של

 הבמאי עיני את משכה הופעתה אשר צה״ל סמלת הדני, יהודית הוא רותי של האמיתי שמה
 החופשות את להשיג היה היחידי הקושי לתפקיד. ההסרטה חולבי אגודת על־ידי כשהוצעה

המצלמה. בפני הנכונים בימים להופיע כדי לסמלת דרושות שהיו
 את שינתה אך אחות להיות שלמדה תל־אביב, ילידת חיפאית ,22 בת היא יהודית־רותי

לצה״ל. שהתגייסה עד העיוורים המלחמה בנכי טיפלה שנתיים, כעבור דעתה

760 הזה״ .העולם


