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 לשלטון עלה שהיטלר אחרי קצר זמן

 בהלה שעורר ספר באירופה נפוץ בגרמניה
 שתאד ספר : .אוטופי״ ספר זה היה כללית.

 דמיוני. כך כל היד, שלא דמיוני עתיד
 וצ׳כוס־ גרמניה בין מלחמה פרצה זה בעתיד

 חיל את השמיד הגרמני ד,אויר חיל לובקיה.
 את וחיסל שעד, חצי תוך הצ׳כי ד,אויר
 להיכנע נאלצה החרבה צ׳כוסלובקיד, פראג.

תנאי. ללא
הה רק לא עצומה, היתד, הספר השפעת

 ממשלה שום הממשלות. על גם אלא מונים
 הגרמנים נגד למלחמה לצאת עוד העזה לא.
 שהספיק חיל־אויר לעצמה הקימה לא עוד כל

מינכן. : התוצאה המדינה. להגנת
שהש היחיד ה,,אוטופי״ הספר זה היה לא

 את מור תומס הגד, מאז העולם, על פיע
 קהילת — 1516ב- המקורי ר,״אוטופיה״ רעיון

 מוחלט. סוציאלי צדק שורר בה העתיד
 בשם ספר כתב האמריקאי לואיס סינקלייר

 מהפכה כי שהוכיח ! לקרות יכול זה אין כאן
 ;בארצות־ גם לקרות יכולה היתד, נאצית

 עמו. בני של הזהירות את בכך הגביר הברית,
 מבהיל לספר מוניטין יצאו מעטות שנים ולפני

 מא־ קודרים בצבעים לתאר שבא — 1984 —
 השיטות כל על המבוססת עתידה דיקטטורה

הקיימות. וד,רוסיות האמריקאיות
 כשיצר צנוע, יותר הרבה היה שלנו דוש

 ההוא. בעולם רותי של הנוכחית ר,סידרה את
 כך, או — העולם את לשנות רצה לא הוא

 לכל האופיינית בענוותנות הוא טוען לפחות,
מה לחולל רצה רק הוא זו. מערכת חברי
בארץ. פכה

 רדתי של תולדותיה אחרי שעקב הקורא
 ושהשם־ הראשונים, ד,המשכים 15ב־ כה, עד

 ותוהה, מבולבל השאירוהו הראשונים עות
 : דוש של כוונתו את ניחש כבר בוודאי

 לארשי, ישראל(או דמות תהיה מד, לו להראות
 התהליכים כל אם האותיות) של ההפוך בסדר

והמפ ההגיוני, לסיומם עד יגיעו הנוכחיים
 מערכות כל על סופי באופן תישתלטנה לגות

 שהחמ-צו אותם של (לנוחיותם בארץ. החיים
 הד,משכים 14 תקציר הסיפור, ראשית את

).16 בעמוד הראשונים
* *

הז לירושלים, שבועיים לפני כשהזדמנתי
הירו המערכת ראש רובינגר, דויד אותי מין

 לחוליית- להצטרף הזה, העולם של שלמית
 שערים מאה לשכונת לצאת שעמדה הכיסוי

 גיוס נגד הפגנה לכסות כדי המפורסמת
. הבנות.
 ד,סימ־ מבוך לעומק כה עד חדרתי לא מימי

בית ליד במרכזו, עמדתי זו. שכונה של טות
 קרחא, נטורי מרכז יעקב, ישועות ד,כנסת
 כי לי נדמה שהיה בנוף עמי את והזנתי

 ניף — בעולם כמותו אתו"עוד שרד לא
 על המזרחית, באירופה יהודי גיטו של אופייני

 הפתוחות, האפלות החנויות המרצפת, אבני
 גרבי־ הגורבות והנערות החיוורים הילדים פני

ארוכים. כותנה
 אלי ניגש החוייה, את וחי עומד אני בעוד

 בריאותי שאם באזני ולחש כובע חבוש צעיר
 אי־שם מיד. להסתלק לי מוסב לי יקרר,

למעשה• הלכה תורה בי להרביץ מזימה נרקמת
 מוקף עצמי את מצאתי דקות כמה כעבור

 קאפוטות לבושי ארוכי־פאות, בחורים כמאה
 כב־ בי שהסתכלו שחורות, מגבעות וחובשי

 ביגיהם להתוכח החלו הם משונה. חייה
 תח־לד. מעניין. נושא על באידיש, רם, בקול

 בשפה ידיעותי כי הנושא, מה הבנתי לא
 שהנושא לי הובהר אט-אט אך קלושות. זו

 להכות האם :לדיון שעמדה הנקודה אני. הוא
לאו. או וכדין כדת אותי

 רק לי ונתן סביבי שנדחק הגדול המחנה
 היה הרוב לשניים. התחלק לנשום, בקושי
 כמד, לשבור הוא אלוהים מצוות כי סבור

ועוכר־ישראל כלב־שוטה נאצי, לגוי, עצמות

 במעוט, שהיה השני, המחנה ואילו כמוני,
 במסיבות ההפגנה. לעניין יזיק שהדבר סבר

 כי זה, מויכוח נהנה בוודאי הייתי אחרות
 בני מצד מאד רבה בקיאות הוכיח והוא

 שלמות ציטטות הזה. העולם בתוכן השכונה
 מסתבר לטענות. הוכחות שימשו העיתון מן
 שערים מאה בשכונת הזה העולם הפצת כי

הגובה. על עומדת
ר,כו ממחנה 14 בן ילד גילה בינתיים

 כנעני. אני כי הלא־להרביץ לאנשי לד,רביץ
 את שקלט הציבור, על הס נפל קט לרגע

 התפשטה היא מהר חיש ועיפלה. המלה
 באים נכבדים, יהודים גם לסימטה. מסימטה

 עתיד את וזנחו מבית־הכנסת יצאו בימים,
 להם), אורבים הטומאה (ששערי בנותיהם

 בחייהם, הראשונה הפעם זו לראות, כדי
ודם. בשר של כנעני

מס שנייה טבעת התהדקה שעה אותה
 את וצילם הצד מן שעמד רובינגר, לדוד ביב

 הסיפוק הבעת פגיו כשעל כולו, המחזה
 מעניין. משהו מעט עוד לצלם המקווה צלם של

 היו גופו על תלויים שהיו הצילום מכשירי
 צלב או עורך של לגופם ובניגוד יקרים,
 חסרת• בארץ חסרי־תחליף כמעט הריהם

 פעם שלמדתי התורה למיטב בהתאם דביזים.
 ממנו התרחקתי גבעתי של המ״כים בקורס

 הפגנה במעין אחרי, נוהר כשהקהל בר״־רגה,
שהת הרשמית בהפגנה לתחר שיכלה פרטית
השכונה. במרכז רגע אותו ארגנה

 נ־ וראיתי השכונה לקצה לבסוף כשהגעתי
 שלהמקשר הראשון האוטובוס את עיני זיית

 בטוב. יותר הרבה האמת, למען הרגשתי,
 מדויד, הלחץ את הסרתי כי תי סבו אם אולם
 ממני שהתיאשה החבורה כי טעיתי. הרי
עליו. צרה

 בו בועט מישהו כי דויד הרגיש לפתע
 ראה לא אך הסתובב, הוא מאחורנית. בחוזקה

 מן צעירות, בנות כמה מלבד מאחוריו, איש
 בצד,״ל. לשרת כדי מדי דתי שהוא הסוג

 בעיט־, הרגיש כשלפתע שטעה חשב דוד
 חבורת — לספק מקום היה לא הפעם שנייה.
 זאו לידיהן העניין את לקחת החליטה הבנות

לרגליהן).
 במקום׳ שנשאר רובינגר לדוד הוא אופייני

 בין ההפגנה. לגמר עד תפקידו את מילא
 בגליון שראית הרפורטג׳ה את צילם השאר

 אחת תמונה לפחות ובה הקודם, השבוע
 ספק, בלי הראויה, תהילים) האומר הרב (של

בינלאומית. תצלומים בתחרות להשתתף

 על מיוחדת חקירה גם היתד, גליון באותו
 החקירה ירושלים. בעיריית הג׳ודו תחרות
 ציבור אנשי בין רחבה לב תשומת עוררה

 הוא מי לדעת ביקש מהם ואחר ירושלמיים,
קט יצירת־מופת לדעתו, שהיו׳ הדברים כותב

 — לו כשגליתי המבריק. בסגנונה גם נה
 עצמו, רובינגר דוד היה שהכותב — בסוד
 רובינגר ״אבל :הפליט עיניים, זוג פתח
״ הרי הוא ! ם ל צ

 אנו גם כי יהודי, אותו על לכעוס אין
 יצורים שני הם וכתב צלם כי פעם חשבנו

 עד אחד. בגוף מתמזגים שאינם נפרדים,
 לא ובמקרה מסויים, דחוף מאורע פעם שקרה

 דוד נשלח ברירה בלית במעיכת. כתב היו;
לבדו.

 המערכת שרות לראש דויד נתמנה מאז
 רק הוא אין זה ובתפקיד שלנו, הירושלמית

 מצלם גם אלא אחרים של עבודתם מנהל
 נחשב הוא במערכת נפשו. כאוות וכותב
 מדי : היחידה תלונתו הכותבים. מטובי לאחד

 תלויה כשהמצלמה ציבורי, במוסד הופיעו
 : לבסוף שואל מסביב, המנהל מסתכל מכתפו,

* גם עמך הבאת לא האם אבל ״כן, י ב ת כ

מכתבים
השנה איש

 לכל יזכיר השנה... איש הוא שמורה אמיל
שהומים. אנו בו מוסרי הבוץ אה

תל־אב־ב תבור, אלי
 פנה לחינם לא הישנה... איש הוא נניב מוחמר

 שאין אישיות זו שלום... בבקשת בדנוריון אליו
בה. לזלזל

 ירושלים גחמיאס, משה
 גרשון הארץ: כל את בשעתו שהצחיק האיש ...
. פאר.

ורבורג שדה פזה, מרדכי
 .. לתואר הראוי אדם נמצא לא הישראלים בין י

שלונסקי. אברהם סופר: מוסאדק. :השנה איש
הו משה ד״ר רופא: שמואלי. ירמיהו עתונאי:
 אבן. אבא מדינאי: לויצקי. אשר :עו״ד רוביץ.

אשל. נמרוד הצעיר: האיש רובין. חנן ח״כ:
 גן רמת ארז, דן

 קטנה אומה כי שהוכיח מוסאדק. :השנון איש
 להתרפס מבלי ועצמאותה כבודד. על לשמור יכולדן

 עתו־ שליו. יצחק סופר: וחזקה. גדולה אומת אל
קר את ולבדח לשעשע שהצליח קינן עמום נאי:

 סיומה. עם להפתיעם השנה. כל במשך עוזי אי
 ההפלדו שאלת את שהעלזז הורוביץ. ם. ד״ר רופא.

 למאות לעזאזל שעיר ושימש במדינה המלאכותית
ב שיניו שנעץ גנור דוד עו״ד: למקציע. דבריו

צבי דוד : מדינאי קט. לרגע ועצרו הדת גלגל
 העיר: ראש ארץ. במותי לזעזע שהצליח ז״ל פ:רס
 להביע שהעז ליבנה אלעזר :ח״כ חושי. אבא
שדק פינקל. שמעון שחקן: הקו. לפי שלא דעות

 כי שהוכיח יוסף דוב המדע: איש טל. עדה יה• !
 של אלה על עולות התזונה מדע בש־ה יעותיו י•

 השנהי•. אביר עמית. הצעיר: האיש ה־ופאים.
 למנוע בנסותו רגליו את שהקריב לרידרט יהודה
אחון

 פה זז חרלף, עמירם עו״ד
 לבחור הקוראים את ד^זמינה הודעה פרסמתם

 בארץ הישונים בשטחים ביותר שבלטו ב״אנשים
 בפושע נם ביניהם )773 הזח השנה״(העולם משך
הו בארצות־הברית. ובפרט אחרות. בארצות ן הנסי;

כוו* ותהיינה המקצועי. לפושע הניתן שפרסום חכ
 הן לרעה תמיד משפיע תהיינה. אשר פרסום ת נ

 ובפרט מהציבור. חלק על והן עצמם הפושעים על
 תננגסטר את בזמנו הרים כזה פרסום הנוער. על

 ״להכנס הפושעים בין להתחרות יגרם ניבור לרמת
 את מעמידים שהנכם עוד מה ״ העיתוניב לרותרות

 של הדעות הוני עם אחת בשורה הישראלי הפושע
ומ אומנים מדע, אנשי סופריו טיב• עם העם.

 בכוונותיכם ספק לי שאין ומאחר לפיכך, דינאים.
 לבכם לתשומת אלה הערותי מביא הנני הטובות׳
ל תסכימו ובאם בהחלטתכם. מחדש לדון וטבנ,ש
העומ תאנשים משורת הפושע את להוציא דעתי,

להבחר. דים
לית.יהפל המחלקה אש ו פראג, ל. י.

 ישראל משטרת
המשטרה, של דעתה את מקבל הזד, העולם

. בפושע־השנה. יבחר לא
אדם כן

 סיימתי עתה זה בור!ר. לפנות שתיים היא !*טעה
 ).774 הזח (העולם שדה יצהק על נואסרכם את

 לישי! ללכת יכולה אינני בעיני. עומדות ודמעית
ביותר... העמוקה תודתי את ל־ס להביע מבלי

ס יערי, מרים שלי רו  י
 אי-פעם יהיה או שהיה ביותר החזר, הסיפור ...

הזה; בהעולם
תל־אביב זילברמן, יצחק

ל מכורים הכל מידה באיזו שוב מוכיח ..
 P! לבוא יכלו הסודיות שהעובדות ברור ...0 ספי

שדה. של סייתר הר־ובים משותפיו
תל־אביב הולצר, דוד

הירדים שיתוק על דו״ח
 הת• את עורר לא בשנוענכם מאמי-מחרר שיכו

 (העולם הילדים שיתוק על הדו״ח כמו עניגותי
 למשמע רק רועדת אני בישראל אם כבל ).773 הזה
 בהלה אומר אינו מאמרכם הממארת. המחלה שם

 בין להפיצו רצוי והיה ומסביר מאלף הוא ויאוש
 תופעות את ותלמדנה שתדענה העם. שכבות כל

 למוסד ברצון מצטרפת אני הזאת. האיומה המדלה
 תבוא ילדים. בשיתוק הנפגעים למען לקוב העימד
הןזובים. מעשיכם ועל יוזמתכם על תודה עליכם

תל־אביב המפל, צפורה
קמיליה

פרש אמנם ):773 הזה (העולם רמיליה בענייז
ה במת על הועלתה האיטללה אלפוסין של תה

 הייתם פוצ׳יני. של בלד-כוהם לא אבל אופרה.
 מאת טרוויאטה לה כתבתם לוא למטרד: קול־עים

ורדי.
ד כ ־א תל רענן, מאיר

 בית עוזרת מימי, נשמתה את נופחת בלה*בוהם
 האמת עני. צייר רודולף. של בזרוע-תיו ענייה.

מי בי היא  ה* במערכה נשמתה את נופחת טה מ
מאת (האבודה) לה-טרוויאטה האופרה של אד.ר,יה

תל־אניב אחי־יונה, יוסף ד׳*ר
 ה* שתי מתות האופרות שבשתי ו*,עובדה האם

 את בלבלה מחלה, ומאותה צורה באותה נייו־ות
i היוצרות

 תל־אב־ב פדר, רולף
 קורס עתח עובר הקולנוע [ודוד עורך כן.
אופירווז. לאבחנת מיוחד

הצייתנות הד-דוצה
לבי שהמועצה והאומרות שפרסמתם הידיעות

 המחזה בנוף שינויים הכניסה ומחזות סרטים קורת
 אהל. תיאטרון ידי על עתה המוצג והכושי, הנערה

שתיא היא האמת נכונות. אינן )771 הזה (העולם
 את הביקורת למועצת הציע אשר הוא אהל טרון

המח שם שינוי כן וכמו חמחזה בנוף השינויים
זה.

יו״ר מ מ״ שוחטכין, מ. ר ד״
 ירושליף לביקורת, המועצה

הצביעה שהצנזורה פרסם לא הזה העולם

'11—י•—יי—
1 I

מו ן 1 ע־נ■ כ
רפואית ;סיעה 1

 ביוב הופיע נודע חיפאי ופא ו אצל
 לנסיע אותו ביקש מתרגש״ בחור השבת

לטבעון. מיד •ותו
ב חולה יש שם

ה׳ מסוכן. מצב
היסס, לא רופא
 הבחור עם נסע
 אר לטבעו!.' מיד
ל בכניסה לם

או עצר מקום
הו הבחור, תו

ואמר: ארנק ציא
הרופא, ״אדוני

אצ עולה כמה
נזה?״ ביקור לן

מיל־ נדהם, הרופא
 קרה. מה להבין מבלי סכום איזה מל

שאל. החולה?״ ״היכן
שט כמה הוציא צחק, רק הבחור אולם

ת  חולה,״ שום ״אין ושילם. מב־סו יו
והבי מונית, השגתי לא ״פשוט הפליט.

 יותר.״ זול גם שלך קור
 של בפרס זוכה חיפה, אריה, הקורא

מפא). של ביקור (בלי אחת, לירה

 תמונות למחקן, שיש מסוימות שורות על
 יורשה שהמחזה כרי לעמתן, שצריך מסוימות

הצנזו אבל לכך, אחראי שאהל ברור בהצגה.
 והססנותח. ותה אי־עקב על־ירי גומה, רה

ולעיוות. ׳'מחיקות
תלו והבלתי הצעירים מסופרינו יאחד מציע אני

 בשם וביקורתי מאד אנטואלי מ-,זה לחבר יים
 הצייתנית) הפרוצה משקל (על הצייתנית המוזה

 והצנזור הישראלי התיאטרון הבמה. אומנות עם
 להימנע רק אבקש הראשיים. בתפקידים ופמלייתו
1 למוזה! נכרית) (פאה שייטל מחבישת

מונש נפר גורן, אהרן
הנפט חוק

 תנפט חוק על הזה בחעולם התעכבתם לא למה
 מונו־ להברות אדמתנו את מוכר אשר ,:ישראלי

 ואשר החלוציות את מהארץ שתרהקנה פויייפטיות
 הברוד וכל והעוני הרעב את במקומה תבגסנה

 ב־ הנפט בעיית את להסביר שידעתם אתם י בהם
א למה אירא(, מעול מה הישראלי לאזרח תזכ״־ו י

? ולא,״צו לו לים
תל־אביב יהיר, מ.

ומהפכות צעירים
 תהיה לא שזאת נבוז למהפכה. זקוקה המדינה
 ; )757 חזה (העולם המלאה״ הקלפי של ״מהפכה

 תהיה לא נם זאת אולם מאמיז. אני נם בזאת
 איז כי נרותיו." על העולה הלב של ״מהפכה
(לצערי). כאלה מהפכות

תל-אביב רמידור, בן מרידור
 מרצונו יסתלק הותיק שהדור ראיתם זה היכן
 לא הצעיר ושהדור שהיא עמדה מאיזו הטוב

 דריסת כל על ובצפרניו בשיניו להלחם יצטרך
 שהנכס במאומה הוכחתם לא עתה לעת ... !רנל

יוש הם האבוס. ליד היושבים הזקנים מן טובים
 שנהו ארבעים או שלושים שלפני כיוון עכשיו בים
 לעבוד הבית, מן לברוח והעוז האומץ נהם היה

 נלעדי. כפר דנניה, את השומר, את לימד רחנ׳רה,
ועוד.

אשקלון מגדל עורב), (יעקב בודהא
והתימנים ג׳י. כי.

 לתימנים נ׳י. בי. של המיוחדת לאהדתו בקשר
קצי לראות שברצונו והכרזתו )772 הזה .ידעתים

 בעיר הנני :אישית אליו פון- אני תימנים, נים
 בלתי אולם ואינטלקטואלי. משבי; בחור ת־מני.

 ה• נ׳י. מבי. משרה בקבלת אני מעונייז מפלגתי.
I סחבה אני , אותה אקב״

יפו יעקובי, חיים
 כתובתו : מעונין הממשלה ראש משרד אם

במע־ שמורה מקובי’ הקורא של המדויקת
רת. ;

הממשלה ראש של אופיו
 שר של הלוויתו על שלכם המצולמת «בכתב

 אחת תמונה ישנה )773 הזה (העולם התחבורה
 שנה משום רואיה, כל אצל רב לתמהון מק שגו

 הראשון המקום את נטל הממשלה שראש רוא-ם
לח צריך היה שממקרמו בעוד המלוים. שאר בין
 אך המדינה, נשיא מקום ממלא ליד או אהרי יות
 של אופיו על מוכיח זה מקרה האין לפניו. לא

הבכורה!? את מקום בכל הנוטל הממשלה ראש
רמתיים (קריגר) יריב, אבנר

הרעים חוגי
 ואנחנו ומעלה. 18 לבני מיועדים הריזים •ז-גי

 את תפתחו לא מדוע מקופחים. יוהד. ז-צעירים
 במה נמוך? יותר ניל לבני נם רועים חוגי שערי
 בני על־ידי רבתי תל־אביב רחורות מדידת שונה

? 20—18 בני שעל־ידי מזו 16—15
הרעים. בחוגי הגבלות־גיל אין

הרעד
 )7,17 הזה (העונים בעולם דרעב על שיבם .הבהבה

 שתערכו אליכם פונים אנו מחשבר. מלאכה היא
 בברית־הם■־ התעלוה בניית כל כתבה הקרוב ביבו
 סי־ פותחת הארץ, כדור פני את המשנות עצות
בעולם. רדעב על האנושית לנצה-ן כדים

תל-אביב קבועים, קוראים קבוצת

ר ע ש ה
 מיכאל הוא אביה מובהקת. תיאטרונית למשפחה בת צעירה, שחקנית היא גור אביבה

 ומורה סופרת שחקנית, קרייגית, — ברנשטיין־כהן מרים היא אמה ; ותיק וקריין שחקן — גור
 שחקן. שילה, יצחק הוא ספורים, ימים לפני נישאה לו ובעלה, אביבה) בתה • תלמידיה (בין-
 אביבה שפתי על הטביעה היא : יכולתה את הוכיחה הכלה, של אמה ניגשה החופה לאחר מיד

דימתית. נשיקה

775 הזה״ .העולם


