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 יצרבו״. ״דו״ח כותרת

ה חברי עי-ירי המוכנות
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הררי שימה

אדיר שימה

מזעזע. אסון הוא במעגן קרה אשר הדבר
 כזה, אסון לו קורה אם עם, שהוא עם
 — לחללים בכבוד דום, עומד הריהו

ק. ת שו ו

הגטו. נוהג בן לא
 מאות ההיסטריה. ארובות נפתחות בגטו
 אחד כל לעזאזל. שעיר מחפשים אלפים
 רמי- אישים רעהו. על האשמה את מגולל
 נפחדים. ילדים של הכרזות משמיעים מעלה
 הב־ אל האחריות, מן מטורף מרוץ נערך
הזולת. האשמת של היחסי טחון

השבוע. קרה וכך
 ש הציבורי, המחזה מזעזע. היה האסון

מגעיל. היה האסון׳ אחרי נערך

בכבו ראש־ממשלת־ישראל בלה התחיל
ובעצמו. דו

 של הראשונות הגניחות נשתתקו לא עוד
הו ראש־הממשלה פירסם וכבר הפצועים,

 כשהיא במיוחד מוזרה — מאד מוזרה דעה
ואפ כמעט במדינה. הראשון השר מפי באה
ש אדם של הודעתו שזו לחשוב היה שר

עשתונותיו. את איבד
מ הנורא ״..המקרה : לקרוא שרת נחפז

מס והסקת ומדוקדקת דחופה חקירה חייב
!״ בעתיד נמרצות קנות

 ראש״ של תפקידו זה היה אם יודע איני
למ בקיבוץ, אורח אלא היה שלא ממשלה,

ה היתה אם אולם כזה. במקרה הודעות סור
ה עם ולהפליג הרעה פני את לקדם כוונה

 חצי־ הוא הרי הגטו, רוח של המשוער כוון
הטון. את קבע והוא ליה.

 א־ש המוסדות דרכו ערב באותו עוד
ה מן להשתחרר בנסותם רעהו רגלי על

 אם עדיין קבע לא שאיש אף — אחריות
מק ולא אישית, אחריות כאן היתר. בכלל

 התחבורה משרד עליון. כוח של מצער רה
 שאנינם ברמזו האשם, הוא שלא להכריז נחפז

 שועדת לפני עוד בהחלט. אשם אחר מישהו
 וזד אשם. מישהו אם בכלל קבעה חקירה
שר חגיגית הכריז התחלה. רק היתד,

מ יותר לעמוד צריך שהיה האיש ד,בטחון,
 :הכללית ההיסטריה בפני אחר אדם כל

״ובהפקדות בקלות״הדעת ״נילחם !

 מאסר של אורגיה החלה היום למחרת
תס של היסטרית השתוללות לאומי, כיזם
 הגב־ של האידיאולוגיה ציבורי. נחיתות ביך

ש אידיאולוגיה העתונות, מן נשבה הכפוף
 לעם לא וורשה, בגטו לחייטים מאד התאימה
 תפקידים שאלף בסכנה, לחיות המצווה
 עצמאותו מחיר הם וקורעי־ים שחקים כובשי

וריבונותו.
 של עתונו דבר, עורך זכאי, דויד התחנן

 ח־ל־ מטוסי את שראינו ״..מיום : שרת
 אין מי בלב בלהטיהם... מפליאים האויר

משהו, יקרה אם ומה : המחשבה אז עוברת
נעצמות אינן מי של ועיניו ?--------א:

 הזאת הרת״המוות האקרובאטיקה למראה
 יגמי כבר מתי מתי, :מתפלל אינו ומי
״---------זה

 ארץ־יש׳ פועלי מחנה של קולו זה האם
 ? הגבול על סכנה לחיי בניו את הקורא ראל,

 הז״ הנשמה של חלושה ענות קול שזה או
מ מכל המתפרקת הנפחדת, עיר״בורגנית

? ותפקיד שימה

ה ממיטב העם, ממיטב היו החללים
מתנדבים.

הוא. קדוש כאב השכולות׳ המשפחות כאב

 מוכרי של במאה־פרומה הכאב אולם
 חילול הקודש׳ חילול הוא זריזים עתונים

החללים. זכר
 נפש עתון יודע הארץ. כרגיל, צעד, בראש

 להתחלהל לבורגני־זעיר לו נעים קונהו.
 אסון של ידיעה למקרא שתיים או אחת דקה
ב להרגיש לו ונעים ארוחת־הבוקר, ליד
 מסקג" עונש, חקירה, לדרוש צדיק, זעם

 עם בבטחון, בשקט לחיות :העיקר נות.
נמוך. מס־הכנסה

 עזריאל מעריב עורך כרגיל הפליא אולם
 אצבע להרים צריך היה לא הוא קרליבך.
 בלתי־טועה בחוש ידע זה בלי גם רטובה•

 דרש ההיסטרי ההמון הרוח. נושבת מנין
 בו לנעוץ שאפשר ׳ שעיר״לעזאזל קרבן,

התמה לא קרליבך דם. לראות צפרניים,
 השעיר. את לצוד יצא הוא לרגע. אף מה
 טרם החקירה העובדה'שועדת לו הפריעה לא

 ת תוצאי יהיו מה יודע אינו שאיש התכנסה,
ופסק. — האשים הוא החקירה.

הת הוא גלין. באורי רק התנקם לא הוא
 בארסיות אורי, של דורו בני בכל נקם

 השונא בחור־ישיבה־לשעבר של האופיינית
ה״חברהמאך. ? האויב מי ישרי־הגב. את

 הזה, הציב־ד אויב על הדוקטור כותב וכך
בחיצו חמוד ״הוא :דורו ובני גלין אורי

 (הנד,) אדומות.. לחייו דולקות, עיניו ניותו.
 ידען הוא התעוזה. האמיתית׳ החלוציות

 עבר הוא למד, לא שמעולם פי על אף גדול,
 לימודים••• חוק לגמור ■מבלי הבחינות כל את

 הזהירות חוקי לכל לבוז הרגיל החברה׳מאן
.ד,חברד,מאניות תקופת הרגילים... בתנאים . 
 לבסס צורך אין ואף אי״אפשר (ש)שוב

״ תקינה.. במדינה יום־יום מעשי עליה

 לארץ. בחוץ לשוטט מרבה קרליבך ד״ר
 מד. לדעת כדי הדרוש הזמן לו ואין יתכן

 המדינה בגבול ולילה״לילה, יום־יום, נעשה
 דרושים דרושים, :יודע היה אחרת התקינה.

המוכ ה״חברד,מאנים״ מאד, ומעטים מאד,
הזהירות״. חוקי ״כל על לוותר נים

יו הוא היה לא אלא ״חברהמאנים״ בלי
 יפים, טורים וכותב בתל״אביב כיום שב

 חוקי לכל' ש״בזו הם, למשב־הרוח. בהתאם
 מאם" הם זו. ישיבה לו איפשרו הזהירות״,

וי כיום. גם הנוחה הישיבה את לו שרים
 ״לבוז שוב ויצטרכו יום שיבוא מאד תכן
 עזריאל ד״ר ואז הזהירות", חוקי לכל

הג בתופים שיבה הראשון יהיה קרליבך
 תנשב אז כי נס. על אותם וירים דולים

אחרת. רוח
 של מחנהו אלה, מחנות שני בין : אמת
 גלין, אורי של ומחנהו קרליבך עזריאל

 תהום. פעורה כאן בל״יעבור. קו מתוח
 השקפות שתי של תקופות. שתי של תהום
עולם.

המח הגטו בין התהום :דבר של ביסודו
 חופשית, ארץ לבין החומות, מוקף ניק,

 אל הממריאות וכנפיים פרצים רוח בעלת
הסכנה.

המעי כאלה, בנים לו יש אשר עם אשרי
מ אינם הם לסכנה. הבזים הממריאים, זים,

 תקו־ עברה, תקופה שריד אינם הם יותרים.
לגטו. גטו בין פת״מעבר

 הפל המפקד טבנקין, יוספלה שאמר כפי
 זה ״מטוסים ביגור: הלויה בשעת מ״חי,

 יותר עוד זה מטוסים בלי אך מסוכן, דבר
מסוכן.״
:ולכן

 ליו דום נעמוד הבה האסון, על באבלנו
הפתוחים. הקברים
 שסבל מוכה־הגורל. לטייס, נצדיע והבה

 לאווירת' קרבן שהפך האחרים, מכל יותר
שלו. מצפונו עם שנאבק שעה הלינץ׳

אחים. ברכת גלין׳ לאורי

מכתבים
השנה איש
 בן־נוריון. דויד או זכרוני אמנון או השנה: איש
 אבל שהיא, כל למתיחות זכרוני נם נרם אמנם

 בכל שנתעורר הרעש לעומת וכאפס כאין זוהי
קיבייה. (א) :אלה מבצעים שני על-ידי העולם

נטויה... נ׳י. בי. שי ידו ועוד בוקר. שדה (ב)
מטולה שחור, שמחה

רזיאד דוד
ב הובאה לא במישרין לי הנונעת אחת עובדה

 הזה (העולם רזיאל דוד על בכתבה. נכונה צורה
 העמק במשמר לא ש״החרמתי״, הנשר, את : )867

 צביון הנותן דבר הירדן. במשמר אלא החרמתיו.
הפעולה. לאותה לנמרי אחר

ב נזכר אשר על הזה להעולם תודה הכל בסד
 של ביותר. המושכחות אך הנאות. התקופות אחת

 עד לחיות זכה לי אשר ובאדם השחרור מלחמת
 ישראל. חילות של המצביא בוודאי היה לימינו
ב אותם לפגוש לי שיצא האנשים שמכל מכיוון
ביותר. והמזהיר המובהק החייל הוא היה דרכי.

מיפה ז׳בוטינסקי, ערי
או-אדאיזם

״״או־או בסידרת הראשון מאמרכם  הזח (העולם !
 תרשו אולם מבריק, מדיני ניתוח אמנם היה )875
 או״. — ״או של הזאת הנישה לכל להתננד לי

 פשוטים כה אינם פוליטיים תהליכים כלל, בדרך
קרו לעתים או־או. של פתרונות למצוא שאפשר

 כפול, במישחק ביניים, בדרכי צורך יש מאד בות
 למערכת האמלט את לצטט לי מותר אם בפשרות.

 והארץ השמיים בין דברים יותר ״יש : הזה העולם
לעצמו.״ מתאר דמיונכם מאשר

 תל־אביב מן, ארנסט
 לקורא האמלט את לצטט לנו מותר אם

 !״ השאלה הנה להיות, לא או :״להיות מן
 לחשוף המעזה היחידה היא הזה העולם מערכת

 את קורא כשאני חיינו. של היסודית הבעיה את
 שעורכיהם לפעמים לי נדמה העתונים, שאר כל

 הזה העולם של השבועית הזריקה הירח. על יושבים
 דומה (העתון) חי. אני איפה לזכור כדי לי דרושה

ה עלות עם אותי שהעיר בצבא, הסמל לשריקת
בוקר. להתעמלות שמש

 בת־ים גדין, מאיר
 נה בהשוואה גרין הקורא ישתמש נא אל

אכזרית.

 בגבו■] מרחמה מחר תפרוץ אם
 דמו*| תהיה מה — ישראל /לזית

 ה־] יחסי-הכוחות יהיו מה 'תה?
 המעצמות( יגיבו כיצד /צבאיים?

? או״ם יגיד מה ? הזרות י
 תינתן] אלה לשאלות מרתקת תשובה

 העולם( עורכי סידרת של השני ,במאמר
 ואפ־" המונעת המלחמה בעיות על ןהזד,

השלום ,שרויות

!או - או
 נדחה; אך זה, בגליון להופיע שנועד

מעגן.' במשק האסון לרגלי הבא ^לגליון

 1 פוקח-טיניים מאמר זה יהיה 1
 לבעיה, הער ישראלי, אזרה ןשכל

 יר- קיומו, •טל ביותר ;הגורלית
 ל- ולהעבירו עליו להרהר צה1

הבריו. ;עיון

 צפוי ויהא בפשע ייאשם הטבע, כדרך שלא
מאסר. שנות לעשר
ב הבעיה אית לנלות שהעז לעורך־דין לו תיתי

 הוא נם אולם הזה. העולם של המכתבים מדור
 ״נסיה בעלי אנשים על בבוז לדבר לעצמו מרשה

 אדם מצד זה ביטוי על מוחה אני אומללה״.
 מי מאשר ״אומללים״ יותר איננו אנחנו נאור•
 לזולת ולהתמסר לאהוב יודעים אנחנו אחר. שהוא

 דעות הנאורה בחברה שרויות עוד כל האדם. ככל
 פחות אנשים כי לקוות אין זה, מסוג מיושנות

 הדיכוי חוקי במקום חדשים חוקים יחוקקו נאורים
הקיימים.

תל-אביב לוויכוח, צד

ועונשו החטא
ל בקשר הנאה הרשימה על הזח לחעולם חן חן

 (העולם ארצות־הבריח על־ידי ישראל בפני יריקה
 מלבד זו יריקה על מתפלא אינו איש ).874 הזה

היש החוץ משרד ונערי קומוניסטים אלפי כמה
 מהן, כמה מאתנו. אחד לכל ברורות הסיבות ראלי.

:להיות יכולות למשל.
המכ (ציד בהביטה הופרסקומוניסטיות ההצנות

 ריב). (אנשי ובקאמרי אהובה) ארץ וזעקי שפות
 —יוון לציר ישראל של אי-הצםרפוהה : סיבה עוד

ארצות־הברית. על-ידי שיוזם יונוסלביה—תורכיה
רמת־גן א־ר, יעקב

 ארצות- אוהדי של אלמוניותם : סיבת עוד
הברית,
דן אורי לזכר
 את לצמצם שיש הזה העולם לדעת מצטרף הנני
 בפרט. ובתל-אביב בכלל במדינה הסרט ימי סידור

שקרא לאחר תל־אביב עיריית לראש מכתב שלחתי
 סרט יום ״ערכתי הריפורטז׳ה את הזה בהעולם תי

).873 הזה (העולם עצמי״ לזכר
תל־אביב גולדשטיין, מ.

 מועצת חבר גולדשטיין, הקורא כותב
הפרוגר המפלגה מטעס תל״אביב עיריית
צי ״מוסדות : העיר לראש במכתב סיבית,
פעו את לנהל היכולים ולאומיים בוריים
 סרט, מימי הבאה ההכנסה בלי גם לותיהם
 סל־ המועבר זה כספים אוסף בצורת נעזרים

 שפעולה לי נדמה צעיר. בגיל ילדים ידי
 שמתחיל הציבור על מעיקה זו ״ציבורית״

 הרפורטז׳ה גמורה. בשלילה אליה להתייחס
 בלי מבטאת בנידון הזה בהעולם שנדפסה

הקהל.״ דעת את נכונה ספק שום
דמין חדק

 (העולים עורד־הדין שי במכתבו יקרוא זועזעתי
 אנשים מעניש הישראיי החוק כי )875 הזה

 מהוד אחרים אנשים עם מסוימים מעשים המבצעים
ה שהמוסר משום רק כפיה, כל ובלי הדדי רצון

 זאת היתה לא האם כאלה. למעשים מתנגד מקובל
? קולמוס פליטה

 מגדל־אשקלון לוין, שמואל
הפ החוק פקודת של )2(152 סעיף לא

 אדם עם השוכב (א) אדס ״כל : אומר לילי
 בהמה, ענד השוכב (ב) או הטבע, כדרך שלא

עמה) (או עמו לשכב לזכר המרשה (ג) או

 הניעד. כי עורך־הדין עם בהחלט מסכים ...אני
להפ מרבים שאין אף זה. טפשי חוק לבטל השעה

 עורד־הדין. שצייז כפי כארץ, הזה החוק את עיל
 דוקא כי המתמיד והפחד זה, בחוק האיום עצם הרי

 דר ה״נטיה בעל האיש של ביותר העדינים מעשיו
 נות־ החוק. לסי המור פשע מתחים בלתי-טבעית״

 את והופכים שפלים סחטנים בידי עצום נשק נים
לניהנום... כזה איש של חייו

ה כל את ישקלו רציניים שאנשים הראוי מן
מחדש... הזאת בעיה

ירושלים בן־אברהם, אברהם
 בלבד זה חוק רק לעורד־הדין. בהחלט ...מתננד

 שלנו הנוער על זמנן הסטיות הידבקות בעד מונע
 טוב שם תמיד היה לעמנו תעתועים. דרכי מפני
 עב־ דוקא עליו נוותר האם ומוסרי. נורמלי כעם
! מדינית לעצמאות שהגענו אחרי שיו.

 חולון עברי, אב
 ושמרני. מפנר עם במדינתנו נשארנו כיצד מוזר

ה הקידמה נושאי העולם עכל היו שיהודים בעוד
 היהודית המדינה דוקא כי פעם קוינו מדעית.

 ההברד. תמצא בה נדולה. חברתית מעבדה תהיה
מוסדיות... בעיות לפתרון ומדעיות נועזות דרכים

תל־אביב רופא,
כטבריה ישו

 הפונרום על המיוחדת החכירה למקרא רתח דמי
 דתם את שהמירו ביד,ודים טבריה יהודי ערכו

 הכרזת אחרי 20ה־ במאה אם ).874 הזה זעולם
 זשל הצרפתית המהפכה של והאזרח האדם ויוה

 כאלה ימי-ביניימים מעשים נעשים עוד זו״ם,
 אזי והנאור הנבחר העם — היהודים :ודינה

״הגויים״ העמים של האנטישמיות על לתמוה •ן

בנצרת ונקוב
 עשו שהקומוניסטים מה הזה העולם ,.השבה

 הקומוניסטים עם פעולה שיתפו כאשר 1936 נת
 ב יהודים! רצחו ? המופתי פקודת תחת רביים

 ית ולמלנקוב הערבים עם מלחמה ותפרוץ דה
 הזה העולם לעצמו המתאר ינצחו, שהערבים ק

 שלפני השכח ן■ בנצרת הערבים עמדת תהיה
 סי" צבאיות תעודות עם קומוניסט תפטו מה ;

 ? הקומוניסטית למזכירות מסר אותן ביותר. ת
 שהיא היכון, טוניקה שאת לכן. לי. איכפת יא
־ מפתת מעמדת זרקו בעלה, ואת מק״י, רת  בפ°
 בטוח אינני כי ),875 הזה (העולם ישראל ת
 באזור הביצורים על ידיעות לאויב פעם יניעו יא

הקומוניסטית. ״י׳י׳לוה ... ״.

 המצויר השבועון
לאי־נפורמציה

 עינן כמוס מאת בגב גילוח סכין
ד רסה מא א ש

 ב־ ג׳ינצבי ידידי את פגשתי אחד יום
ברחוב.

 ש־ הזונה על הבדיחה את שמעת —
אותו. שאלתי ? הזדקנה

אמר. לא, —
ה הזקן, הערבי על הבדיחה ואת —
? והמסכן צולע
הודה. שכחתי, אבל שמעתי, —

 נאנחתי. הומור, יש הזאת בארץ —
אותו. ■מבין לא אחז שאף רק היא הצרה

השבועית הממשלה ישיבת
 כי לגלות הצליח הבא״ ״העולם כתב

 אחת רק ברבים פרסמה שהממשלה בעוד
 למחות והיא המואץ, בשאלת מהחלטותיה

 עוד נתקבלה המערב, מעצמות באיזני
כלהלן: סודיות החלטות של רה ש:

! חרדה להביע (א)
; בפרץ לעמוד (ב)
! ודריכות כוננות לגלות (ג)
;להירתע לא (ד)
השעה. לצו אוזן להטות (ה)

ז״ל למקדמה החמ׳טיר
 ממולח מס היה היה

 מוצלח כה למילווה שהפן
 אןזד ינס הפך עד

 מיוחד לתשלום
שהפך... להיטל, שהפן


