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 צעיר, מחבר מכתב מקבל אני ימים כמה כל
 ל־ להיות אפשר ״איך : הנמרצת השאלה ובו

ה כל את מאכזב שאני חוששני ?״ עתונאי
 ובטוח. מוכן מתכון כל לי אין : שואלים

 ואיני עתונאות, ללמוד שאפשר חושב איני
חו אני גרידא. מקצוע היא שעתונאות חושב

בשלי המרגיש ושאדם שליחות, שהיא שב
 עד מדורי־גיהנום כמה לעבור חייב זו חות

ההצ סימני ראשית את באופק רואה שהיא
 חיה דוגמה רוצה מישהו אם אולם לחה.
 צעיר של דוגמתו הנה לעתונאי, להיות כיצד
דן. אורי בשם

שנה. כחצי לפני לראשונה אורי את ראיתי
 שלום על ההתקפה אחרי מעטים ימים היה זה

 שביתת־הימאים, מימי ידיד מוסה, ועלי. כהן
 את למעני לעשות אלי, להלוות אז התנדב
לע יכול אדם שאין הקטנים, הדברים מאות
 השימוש כושר נטול כשהוא בעצמו שותם
ידיו. בשתי

 צעיר, חבר לו שיש מוטה אמר הימים באחד
 הצעתי, לעתונאי. להיות הרוצה אח, כמעט

 ראיתי למערכת. אותו שיביא הדעת, בהיסח
שחו שערות בעל ,16 כבן שנראה צעיר לפני
 עשה לא הוא שחורות. כמעט ועיניים רות
 כשלחמתי נעורי, בימי עוד אולם רושם. עלי

ש עד שונים עורכים עם שנים כמה משך
 שאם לעצמי נדרתי הראשון, מאמרי פורסם
 פניי אשיב לא שלהם במצבם פעם אהיה
 שאני כמו לאורי, ואמרתי לעולם. ריקם, אדם
שי אלי, הפונה אחר צעיר לכל לומר רגיל
 י ה־ רשימות כמה לנו ישלח מזלו, את נסה

לעתון. להיכנס ראויות,'לדעתו,
 הן רשימות. שלוש קיבלתי שבוע כעבור

 נמרץ בקיצור לאורי הסברתי טובות. היו לא
הצליח. שלא לי ברור היה הליקויים, מה

ב שהיה אף — הבטיח כמובן, אורי, עליה.
מיד. ממנה ייזרק עצמו הוא שגם טוח

 ימאי וראה הכבש על טיפס לאניה, בהגיעו
 הקפטן?״ ״איפה הסיפון. את מטאטא מלוכלך

 השיחה הלה. ענה אני!״ זה ״'הקפטן, שאל.
 הידיעות, כל את קיבל אורי שעתיים. ארכה

 זכו, החותרים האחרים. העתונאים את הקדים
באניה. לבקר בינתיים,

 לשוחח עצמו על רי א קיבל אחרת פעם
מ שגורש בריגול החשוד ארטון, פיטר עם

 ראה המפואר, דן למלון נכנס הוא אנגליה.
 ידע לא הוא במדרגות. יורד אנגלית דובר אדם
לשאלו. רצה לא וגם האיש, זהו אם

 לשוער ניגש כשהאיש :פתרון מצא כאן גם
 הושיט למשלוח, גלוית־דואר לפניו והניח
 בשם הסתכל הגלויה, את סובב ידו, את אורי

או לגרש פקד צעקה, הקים השוער השולח.
 אורי שוחח ערב באותו מבית־המלון. תו

 את לך הביא ארטון, עם שעית חמש משך
בישראל. ארטון של הראשון הגדול הראיון

 קודם לצבא• ,19ה־ בן אורי גויס השבוע
האק לעתודה שייך היה בטכניון, למד לכן

 החליט העתונאית לעבודה כניסתו עם דמאית.
 יכול הוא מהנדס. להיות עוד ירצד, לא כי

בלימו ממשיך הוא כאילו פנים להעמיד היה
 הוא אך שנים. לכמה גיוסו את לדחות די׳,
מדי. ישר היה

 היא קטנה. במסיבה ממנו נפרדה המערכת
 ספק בלי דן אורי יהיה פעם :לו דאגה לא

 אמר ישראל. של החשובים העתונאים ■אחד
 הזמן היה זה שנה ״חצי :בהיפרדו הוא,

״חיי של ביותר המאושר !

 שניה. חבילה קיבלתי ימים כמה אחרי
 מבטי, נעצר לפתע בריפרוף. עליה עברתי

ראי בעיון. החומר את קרא להתחלה, חזר
 מחמש פחות שארכו הביקורת, שדברי תי

 של בעבודתו מהפכני שינוי חוללו דקות,
 לפעול ניסה ברצינות, אותה קיבל הוא אורי.

ש לו הצעתי שנית, אותו הזמנתי פיה. על
בנסיון. לעבודה יכנס

 אחרי כמרותקת המערכה כל עקבה מאז
הת הראשון בשבוע דן. אורי של עבודתו

ששול הטכניון, מנהל דורי, רב־אלוף לונן
 שלא היחיד היה לא הוא ילדים. אליו חים

 הוא הראשון. ברגע ברצינות אורי אל התיחס
 כך על להצטער שהפסיק היחיד היה לא גם

 משטרה קצין חודש סעבור קרא סן. אחרי
חוק לכמה מתקרב אורי את כשראה גבוה,

 מכשיר־גייגר זהו !״הזהרו : מתלחשים רים
!״ לידיעות

 שלא אורי/היתר, של הראשונה תכונתו
ב לשבת במקום שחורה. עבודה מכל נרתע

ש כפי לידיעות, ולחכות העתונאים מועדיו
מא לכל מוכן היה מעטים, לא חברים עושים

 : אופיינית דוגמה הידיעה. לקראת יצא מץ׳
 מארי, פרנקה א/ק חיפה לנמל הגיעה בשעתו
 מא־ בשר בהובילה סואץ תעלת את שעברה

 עליה. לעלות החליט אורי לישראל. ריתריאה
 יכול לא בכיס, פרוסה לו היתד, לא אולם

 אל להתקרב החליט הוא מנוע. סירת לשכור
 לשובר שהגיע עד שעה הלך ברגל, האניה

ה מן מרוחקת ■היתד, ד,אניד, אולם הגלים.
שובר.

 חותרים בסירת אורי של מבטו נתקל לפתע
 להעבירו ביקשם להם, קרא הוא מתאמנים.

לעלות שיוכלו בתנאי — הסכימו הם לאניה.

? טוב לעתונאי דרו;ש מה
הכ :בדורנו מאד נדירה תכונה כל, קודם

 המשוכנע בעצמו, הבטוח הצעיר עצמית. נעה
 עבודה לשום מוכן ואינו צעיר גאון שהוא

 ופיר־ גדולה משכורת כל קודם דורש רצינית,
 לעולם יהיה לא גדולות, באותיות שמו סום

אפי חשוב, לעתון להיכנס יכול הוא עתונאי.
 לכסף הבז הצעיר רק ^ך מפורסם. להיות לו

ש הרגש מן נוב״ סיפוקו שכל ולפרסומת,
 כמיטב אותה ועשה השובה שליחות עשה

 עתונאים הורצו ממנו החומד' הוא יכולתו,
אמיתיים.

 נורמלי, אדם כל העיקר. אינה הכתיבה
מא הדרכה לקבל והכושר טוב רצון בעל

יו הרבה חשובה לכתוב. ללמוד יכול חרים,
 לזולת, מוסתרת) (אך אמיתית אהבה תר

 עליו לדעת כנה רצון היוצרת טבעית אהדה
 חייו של פרט בכל להתענין להבינו, הכל, את

 כי עתונאי, להיות יכול אינו שחצן ומעשיו.
ברעו. מתענין אינו

 עם קשורה בלתי עמוקה, אמונה ובעיקר
ול לגלות שיש אידיאולוגיה, או הגיון שום

 התנאים, בכל מחיר, בכל האמת, את פרסם
 אמונה בעל אדם האמת. שהיא מפני פשוט

 ביום, שעות 14 או 12 פרך, עבודת יעבוד זו
ל שלמים ימים יקדיש בשבוע, ימים שבעה
 האכזבות. לכל יבוז אחד, קטן פרט השגת

 כי ירגיש האמת את העבודה, את וברותבו
מאד. חשוב חשוב, משהו עשה

 יסוד היא האמת ידיעת כי יטעה. לא והוא
החופשית. ההברה

מכתבים
או-או

 בעיה של נהדרת כה תמצית ראיתי לא מימי
ת ה נורלי מ כ ת ב או מו מלים, מ מרכם כ שון מא  הרא

שתי ).875 הזה (העולם ״או־או״ שתמ מר בו ה חו  כ
ת עליו לדון למורים מציע והייתי הדרכה, תו  בכי

ם... בתי־הפפר התיכוניי
ירושלים מדריך־בוער,

ת מלחמה ע ע יכולה מונ מנו  את אחד: דבר רק ל
שלום. ה

רחובות לסר, דיוב
שו ...אם טוריה תחפ  הת- כל כ' תמצאו בהיס
ת יצירה כל טכנית, קדמות תי מנו  היא מעולה, א
שירה או ישירה תוצאה  ״דור מלחמה... <£זל בלתי-י

מלחמתו״ דור אה זה — ו א דבר כנר ונ לגור ברי
מה. פש או ה

חיפה דלמר, יורם
שה ביחס ה, למ א הזמן הניע סנ שנה שהו  את י

ת מהפכה רק כי להאמין ויפסיק דעתו טי ס מוני  קו
חב. העמים את תאחד מר  בדעתס להאמין ויתחיל ב

חס בנין, מנחם אלון, ינאל של ד, לבון פנ  בן־ ודו
ריון. שות הזמן .-ניע נו שהו. לע או... או... מ

תל־אביב כליף, בלפור
אמין עלי האם ת מלחמה כי לה ע ם מונ תמ אמנ

ר, את נע רו תנ ר. ש ק, בלי א פ  יתחילו בה מלחמה ס
אינו! ת עלי שמא או שונ צפו שלום כי ל  והאחווה ה

ר או במוקדם יצילונו ה או מ  שנייה! ממלחמת־דמים ב
שת דעתי חוסר אף על  למען להכריז: הנני המגוב

ה אהיה מולדתי כנ מי —־ עת בכל מו  מלחמה בי
שלום! כבימי

רמת־גן רוזנבאום, נורית

? צה״ל את עצר מי
סם לא עתה עד ר ה פו מדינ םמך ב ת על מי  העובדו

תיות שיהרוד מלחמת מיום של האמי הס וחתימת ה
שק... כמי  הם מה. יודע הרחב הקהל אין שביתת־הנ

אנו את שעצרו האמיתיים הנוךמים ב שלים צ  מלה
הם את שי  התקרב עם ורצועת־עזה. הירדן עד כיבו

עד ת הבהירות מו ס שית לכנ  יודע הבוחר אין השלי
ת האחריות חלה מי על לו בו טו לג  רצוי הנוכחיים. הנ

ר הזה, העולם כי היה תו אה עתון ב דו את הרו עו  י
ה במסירת מצי ר פו  יחקור — לקוראיו מקיפה אינ

תיו וזת ויביא זו פרשה רא. לפני מסקנו ■ הקו
ש אני זג בהזדמנות תמי את (נם) להביע מבק

ר הערכתבם על הה' או ת ט ב שפ מולד מ רי ר־נ  קסטנ
טב מו ״ ט התחיל״. ולא ש שפ  על אורי שפד זה מ

היגנו עמדת שת מנ  רק הוא המעציב ההצלה. בפר
ת צריד שהציבור  בקקרה שנערך עד שנים לחכו

שפט שר מ מנו א א מ מד הו ה טפה לו ס שהת מ
ת רחש מ א זו... גורלית בתקופה ב

תל־איביב עלירם, דן

הנוער השמצת
סון אמנם א תו. הגורל את הכרנו מענן ב ריו אכז  ב

תנה שלא העובדה היא פורתה שנחסה אלא  לראש נ
שלת שם ישראל ממ שיתוף המוא  ה* עם' פעוקיה ב
ת לסלף הנאצים, עם ובעקיפין בריטים, היס י עובדו
״ד, גולדשטיין פרין הצנחן של קברו מעל טוריות  הי

מת לנאצים שהוסנר ש א שת ב היגיו. ני מנ
שתיים. ולא — אחת אמת כי

תל־אב־ב ח, ודוד שמיר אליהו
■״ה כי )876 הזה (העולם לדעת מצטרפת הנני

 היה במעגן האם:( לאחר שנערך הציבורי מחזה
עיל״, שמיצו שהעתונים כיוון מנ ער את ה היש הנו

לו ראלי או כו ש היחיד את דוקא ול  כאן ששימ
ה אני נציג... ד ידע שהנוער מקוו מינן לעמו  של לי

1 נלין! אורי
תל־אביב אלמונית,

ה. היה, הזה העולם צלם א  ברח שלאי היחיד כנר
שון ברנע ד כל האסון. אחרי הרא  לאומין־ הכבו
לבו.

טבריה גולדין, יוסף
ועציו השלום יער

מרו א מ שי ב  הזח (העולם אבנרי אורי של הרא
ם הצליח )875 ע אמנ שכנ  עוררו בי אולם עצמו, את ל

ת דבריו קו פ ם... ס  שפא• גירסתו, לפי נניח, חמורי
ב ומקבל בצה״ל פיקודי לתפקיד מתנדב ציפיסט

ת... פעולה לבצע הוראה תפקידו תוקף קפני  מה תו
לה את יבצע אם לעשות? עליו יהיה ה אין הפעו
ט כינוי ס פי צי א מו, פ ל עמד יסרב, ואם הו ט יו שפ מ ל

העולס
א ב ה

עון שבו ר ה צוי מ  ך
לאי־נפורמציה

העם אוייב - הבוהמה
 ממושבו קם צלמור הצעיר המשורר

 אבל הביתה, והלך ניצסית בקפה הקבוע
 חייב היה מחר להירדם. היה יכול לא

לעיתון. השבועי המאמר את לספק
 ובן הירח כלפי עטו את הרים לבסוף

ב צפופים ■ גליונות ארבעה מילא רגע
 בגנות ובמיוחד הבוהמה, בגנות מאמר

 להעלות כדי מקטרות שמעשנים אלה
 מעשן צלמור ידין הריקנות. את בעשן
סיגריות. עתה

 עבר לא גילמור, עירן לנשק, חברו
 ד\ במאמר תקף הוא בשתיקה. כך על

ה את הספרותי במדור שלו, השבועי

מצ הזה״ ״העולם מערכת
 שלא לקוראים להודיע טערת

 את לפרסם ביכולתה היה
כסידרת השני המאמר

!1א ־ 1א
 ה- את חיה כצורה שתאר
 מלחמה של המשוער מהלד

החזי כבל ישראלית-ערכית
 זו מלחמה פרצה לו תות,

השבוע.
ש נזשך שהוכן זה, מאמר פירסום

 של מיוחד צוות על־ידי רבים בועות
 יתבה התיעצות תוך חברייהמערכת,

לג כדי בו היה החוץ, מן כוחות עם
 אפשרויות על ולהצביע סודות לות

לפירסוטס. כשר הרגע שאין
האפ לה שתינתן מקווה המערכת

 זה פוקח־עיניים תיאור לפרסם שרות
אחר. במועד

שר יותר גדולה צדק במידת וזאת צבאי,  במקרה מא
רב והיה לצה״ל. להתגייס מלכתחילה מס

תל־אביב בלומנטל, יהונתן
רי. עם מסכים ם של האסון אבנ טי פיס צי א א הפ  הו

שבים שהם ת עצמם, על מדי יותר חו  על מדי פחו
ב הכלל. רו  על־ היער. את רואים הם אין עצים מ

רובם ידי שי סי ם הם אין בצבא לשרת האי שני  מ
ה, מ או ם הפרטי. לגורלם פרט מ  כדאי היה זה במקו

חמה. צורך אין בהם תנאים ליצירת שיתמסרו במל
ירושלים בר־אילן, מלביאל

 פא■ הוא אם יחליט אבנרי שאורי הזמן הניע ...
טי ציפיסט ט או מיליטאריפ טאריס טי. מילי מ פי צי א פ

רמת־גן לבנה אריה
ומעשה הלכה

א תפקידכם האם שוב האזרח את לעורר רק הו  לח
שה על ול להדריכו צריכים אינכם האם כאן? הנע

את תפקידו? מה לו הורות  אזלת־ מגלים אתם בז
יד.

עמיר קדמי, חיים
שטיין צבי לקורא הצעתי  )875 הזה (העולם רובינ

ת כמה להקדיש הרוצה שנו ה, לעזור חייו מ  למדינ
 — ובושאבי־שדה רביבים חברי שהלכו כפי שילד

שקים. לאחד יצטרף המ
מחניים ארגמן, צבי

ם לאחר כו כוי' לתדהמתי גיליתי שאלוגי, סי סי  ש
ת, י 81 הם כאם דו קו אב וסיכויי נ ת. 34 רק כ דו קו  נ

אה בי יש ת של ניכר אחוז כנר טיו ת. נ שיו בן נ מו  כ
א. מיד שפניתי פ רו ל

רמת־החייל אלקס, אברהם
 תפתור אלקס שהקורא מקווה הזה העולם

הבא. לחידון עד בעיתה את

ומץ חוק
ד אני עו לדעות מתננ שמ ר שהו דו מ ם ב  המכתבי

ר חוקי על )876 ,875( הזה העולם של כ מו  של ה
ת לבעלי יינתן אם המדינה. טיו ת, הס שונו  ובעיקר ה

ם, אליז סקסו מו הו ת ל שרו הם את לטפח האפ תי טיו  ם
בי, מ פו ה פולחן ליצור קל יהיה ב פנ או  שתאמלל ו

 אי־הצדק כל עם אחריהם. שיינררו רבים צעירים
ם. יחידים לגבי בדבר מללי ש או שמירה הדב־ דרו  ל

ם על הכלל. שלו
רחובות רביב, אסתר

 מעריצה היא ה״נורמלית״: החברה של הצביעות
טם, את ר מתלהבת סוקרא א פק או ת וויילד, מ הני  נ

אן דור חוקים מקיימת שהיא בזמן וזה קוקטו. מז׳
שי. הגיון כל הסותרים סניים  ימי* אכן, אנו

הביניים...
ירושלים הקרבנית, אחד

בהזה סכין
פן החלטתם האם או ם עקרוני ב  ■עמוס את לפרנ

״ ל״סכין נם (הכוונה קינן ב ת בנ או ״ ? ם: ״)! ונ  קין
חנו ומה ם! אנ שמי א

חפר שמר אייל, בן
 חצי רבים וצרת לזה, זוז ערבים ישראל כל

נקמה.

ה החולצות לובשי את ובמיוחד בוהמה
 חולשתו הן צבעוניות חולצות משובצות.

 מכמור, תמיר וידידו צלמור׳ של הגדולה
 כשהוא התרבות, בדף להגנתו איפוא יצא

 הרף ללא השותה הבוהמה את מחרף
המב את שהרגיז מה זאחלאווי, עראק

 המרה, הטיפה חובב אשתור, גלעד קר
 הבוהמה על דעתו את בגלוי שהביע

הזקנים. מגדלי ועל
הש והחברים גבול, כל עבר כבר זה
 לנועי־ נרגשת בקריאה ויצאו ביניהם לימו

 את לחפש ולצאת השממה את לכבוש
 הספרותי המדור בנגב. האבודים נעוריהם

נס. על העלו התרבות ודף

החמשיר
■ עד״בלי־קץ מהולל מנהיג

 המואץ. מהסכם נבהל לא
 מסקנות הוא,הוציא

, 5 — סכנות והדף
ומפוצץ. תוקפני בנאום
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