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 : המנהלה ראש
הררי שלמה

 מעט לשוטט כדי החג ימי את ניצלתי
 נסיעה, בכל כמו מסוימת. מטרד, ללא בארץ

במהי המשתנה הנוף נוכח שוב נדהמתי
 שניה ארץ שאין דומני עצומה. כה רות
חות וכר, מהירים כה שינויים חלים בה

כזאת. מדהימה בהתמדה כים
 לי נראים האלה השינויים כל לא אך

 בכמה זו בנסיעה בכווני, עברתי .-כרצויי.
מלח של ביותר החשובים משדות־הקרב

 אה בדמיוני להחיות ניסיתי תש״ח, מת
ש הדברים כל לאור המכריעות, המערכות

כ מאד, קשר, היה זה מאז. לי נודעו
 זכר כל פזיזה ביד נמחק המקומות ברוב

הימים. לאותם
 המקומות אחד נבי־יושע, משטרת הנה

 תחת כולה. המלחמה של ביותר הטראגיים
 מנופצי־הכדורים, הקירות של ההוד מראה

 בעל בנין לעיני נתגלה הגדול, לקרב זכר
מ ועד מתחתיתו מרוח קומות, שלוש
 ה־ בניני ממאות כאחד חדש, שפריץ בטיח

 עדיין הפיגומים בתל־אביב. הנוראים שיכו״ים
 ץ ששיפ כיון המבצר, קירות ליד עמדו
 היה אפשר וכך הושלם, טרם הק־רות אחד

 כפי המבצר את האחרונה בפעם לרא-ת
 ומצולק מחורר — המלחמה בימי שהיה
ומקלעים. רובים באש

וי במקןם המבקרים ימצאו הבאה בשנה
נפתלי. בהר רגילה לה

 עוד המעלה בנין של גורלו שונה לא
 לוחמי־ה־ של גופם על עור־אווז כיום
למשטרה עיראק־סואידן. משטרת :דרום

 לא זכר שום טויח, המין חדש, אגף זו
 של ביותר המרים הלילות מן לכמה נשאר

קי לרגלי כי להאמין עתה קשה המלחמה.
 את פצועים הפליטו אלד, מטויחים רות

נוראה. קללה לוחמים צעקו האחרונה, אנחתם
ד,-ת!-, המלחמה של ביותר האיומה השעה

מג שלושה בעלת קטנה, גבעה נפלה עת
 ,69 הגבעה זה, במקום המצרי. לידי דלים■
מת כבר עתה לזכרון־עד. לוח־שיש הוצב
 הברוש, ועצי זה, לוח של יסוד־האבן פורר

מיו מצהיבים חג־גית, בהזדמנות שניטעו
בש.

 הריסות על הבולדוזר עבר ביד־מרדכי
הבונ את הרס הזוהר, אפוף הישן, המשק
 מימי עתיקות למחפשי ההיסטוריים. קרים

 ארגז־ביצים לפליטה נותר תש״ח מלחמת
 מוחתם ככברה, כדורים מנוקב תנובה, של

תש״ז. : שחורה בחיתמת

 בכלל יישאר אם ספק הבא בראש־השנד,
הגדולה. למלחמה זכר

כ נדמה לי אך מדי. רומנטי אני אולי
 שרירותית ביד להרוס רשאית אומה אין
 לא מרוע ביותר. הגדולים ימיה זכר את

 כדי גדולה פעולה האחרון ברגע תיעשה
במ הבאים׳ לדורות העקבות על לשמור

ה לרצוני למקרה, הדבר את להשאיר קום
הפר ליכולתן או נגבה, כמו משק, של טוב
? שכולות משפחות של טית

 המכוניות שרידי פני על בעברי פעם, מדי
גו כמעט כאב חש אני באב־אל־וואד, של

 אינם יום, מדי כאן עוברים אלפים פני.
החלו הפלדה שלדי אל מבט אפילו זורק־ם

 מישהו זוכר האם והולכים. המתפרקים דים,
ב שטיפם הפתח־תקואי׳ סימבול יוסף את

 כדי ראש־ההר אל כיתת־מתאבדים ראש
? השיירה את להציל
 החייל, דנצחר. של שיגרתי ענין כאן אין
דמו את להנציח יש כ-אן החללים. כיבוד

 באב־אל־ שלדי יושמו לא מדוע דור. של תו
תזכורת פשוטים, גושי־בטון בראש וואד

מדוע עוברים? הם ימי בזכות לעוברים גאה
 הקירות המנופצים, מגדלי־המ-ם יישמרו לא

? האפלים הבונקרים ד,מנוקבים,
 בה יש עוד המלחמה. את לשכוח אטור

ידי של מעיין בלתי־נלמד, לקח של אוצר
עמוק מוסר־השכל התפרסמו׳ שטרם עות

 •את לשכוח אסור אותו. מיצה לא שאיש
לט נטישת של המסתוריות־בכוונד, הפרשות

מאל• הנסיגה ר־העתיקה, הע נפילת רון,
 הפרשות את לשכוח ואסור רפיח. עריש,

 ובאב־אק־ נבי־יושע של המזהירות־באופל
וואד.

 שויי־ תיירים של קבוצה ראיתי בנצרת
 שמלת־ לבושה צעירה לאשר, מסביב ציים

מ וסמוקה צח צעיף עטופה לבנה, כלולות
 שהמשפחה הסתבר מבויישת. התרגשות

 להשיא כדי משוייץ הדרך כל באד, הגדולה
הקדושה. בעיר הצעיר הזוג את

ל עולמית למערבת־תעמולה רעיון הנה
 ״הינש־ : הגוססת הישראלית התיירות מען
 !״ מרים של מולדתה עיר — בנצרת או

 החברים טפשי. רעיון שזה מיד לי נאמר
 שערו־ מיד מעוררים היו בכנסת הדתיים

ריר״

מכתבים
השנה איש

 (ולעולם קסטנר ישראל של השער 1או כשראית'
 כאיש הוא נבחר פתאום מה התפלאתי. )884 הזה

 שלא הבנתי המאמר את כשקראתי אולם ו השנה
 את שמתם אתם אחרת. בחירה שום להיות יכלה

המאבק :השנה של נקודת־התורפה על האצבע
בקרבנו. הגטו ירושת וביז ישראל חרות בין הגדול

חדרה זילבר, יוחנן
 אילולא אפשרית, היתה לא יהדות־אירופה שואת
 עמי על ביותר השנוא לעם דורות במשך נהפכנו
 פולנים. אלפי כי לשכוח לנו אל המזרחית. אירופה
 ה- של הנלהבים עוזריהם היו והונגרים רומנים

 מז־ של הפרטיזנים אפילו מארגני־הטבוז. נרמנים,
היהודים. כלפי עוין יחס נילו אירופה רה

הפסיכו הבעיה את להביו נוכל זה רקע על רק
 בעל המזרח־אירופי. היהודי. העסקן של לוגית,
 שנאת- את ראו אלה עסקנים השתדלנית. הנפש

מת הם וכיום טבעית. כתופעה אלינו העמים
להשניא מנסים הפסולה. בדרכם הלאה קדמים

 שכמעט היא הצרה עמי־המרחב... על נם אותנו
 ממנחם — המפלגות כל ביו זאת בנישה הבדל ואין

 סנה. משה ועד שרת ממשה בנין. מנחם ועד באדר
ני אותה תמיד היא הנישה ימין. ועד משמאל

ניטואית. שה
חיפה. דלמר, יורם

 !איש־השנה את שבחר האיש של שמו ימח
הת שלכם וחוסר־האחריות הפזיזות את בהכירי
 באורי שתבחרו לירות בחמש חברתי עם ערבתי

קשות. אותי איכזבתם נלין.
 ירושלים לבל, שמואל

 אישרו שלא מצטערים הזד, העולם עורכי
 מקווים לבל, הקורא של הרעות הדעות את

לירות. חמש שווה היה לטובה דעתו ששינוי
נערות עיר חיפה,

 עמודים בחמשה שאפשר האמנתי לא ...לעולם
חיפה.. כמו שלמה עיר של האופי את לשקף

בספק המאמר לקריאת נינשתי )885 הזה (העולם
 לי נדמה היה אותו כשגמרתי אולם רבה. נות

ל תזדמנו ואם ברכתי, להוסיף. מה עוד שאין
חיפאיה. פלאפל מנת חיפה,

חיפה קרמה אבי
 והבנות הבנים יחס על שלכם הסטטיסטיקה

ה החיפאית מדוע סוף, סוף, לי, הסבירה בחיפה
 ריקה יותר עוד שחצנית, יותר עוד היא ממוצעת

 הישראלית הצעירה מאשר משעממת יותר ועוד
אפשר!) (אם הממוצעת

תל־אביב בר־ניי, אל יש,
של שיטה או נברים ריבוי :פשוט הפתרון

 — המחיה ליוקר נם מתאים זה במשולש. נישואין
 אשה לפרנס מסוגלים יהיו נברים ששני יתכן
אלה... טרופים בימים אחת

נהריה כהן, רפאל
צרה. חצי — רבים נחמת : הכלל לפי

 ? נערות ללא עיר היא שחיפה לכם סיפר סי
 המון רואה אני אבל בסטטיסטיקה. מתמצא איני

 הרצל ברחוב חמש־חמש מטיילות חמודות נערות
 יודע אני כן כמו אחרי־הצהריים. שבת יום בכל

 יותר הרבה להתחתן הצליחו החיפאים חברי שרוב
האחרות. בערים מחברי מהר

חיפה. כץ, יורם
ההיצע, לעומת יהביקוש גידול עם מובן.

זוכה. המקדים הרי

לשדה־בוקר תגבורת
 רע)דה־ שיצא נרעיז לארנן ההצעה על קראתי

 דווקא מדוע מבין ואיני ),883 הזה (העולם בוקר
לכו המשוועים אחרים משקים ישנם שדה־בוקר.

 יאורנן, והדבר במידה אופן. בבל צעירים... חות
להצטרף. מוכן אני

תל־אביב רפאל, י.
היוצ צעירים לאותם אותי נם לצרף אבקשכם

 רווקה למה מבין איני כי (אם לשדה־בוקר אים
לשם).

בני־ברק. יעקובוביץ, יעקב

נשק שאינו נשק
מ כתוצאת עתונכם דפי על שהתפתח הוויכוח

 בסמים השימוש על מירושלים ג. א. של מכתבו
 (העולם הערבים ננד במלחמתנו כנשק משכרים

הח דבר של לאמיתו ויכוח־סרק. הוא )831 הזה
כלל. נשק אינו שיש
אמ רופאים לאחרונה נילו לי שידוע כמה עד

 מערכת־העצ־ את הורם אינו החשיש כי ריקאיים
 הוא אחרת. צורה בבל בנוף פוגע ואינו ים ב

 יוצרות שהסיגריות כשם ממש הרנל, יוצר רק
והור בתאי-הנוף יסודי שינו' היוצרים הרנל.

 והי- קוקאין מורפיז, בעיקר הם בהדרגה אותו סים
זרי באמצעות לנוף מוחדרים אלה פמים רואין.

 ביותר מחבבים בני־המזרח אין וכידוע — קות
 בת- אינה ג. א. של שתוכניתו כך דקירות-מחט.

יהיה. אשר אליה היחס ויהיה — ביצוע
תל־אביב ה., ע.

ומין חוק
 הזה (העולם ספרון א. של לדעתו מצטרף אני

 מן יש זו לבעיית ביחסנו בעיית־הזנות. על )882
 תזוועה כמו בדיוק הקדומה, לדיעה הכפיפות

 רוצה אם בשר־הזיר. למראה הדתיים את האוחזת
 הפרטי. ענינו זהי הרי הזנות. מן להתרחק אדם

 תר־ לאכול אם הוא הפרטי שענינו כשם ממש
 שלוש יירוק הדתי האדם בחמאה... מטוננת ננולת

 את לחברתו בכבוד יקבל אך זונה. למראה פעמים
 קץ : להיות צריכה סיסמתנו כן על הזונות. רועה

1 ואנשי־משטרה אנשי-ציבור של לצביעותם
תל־אביב. שמעוני, משה

מים ככוס שעדה
 הזה (העולם אדוניו ברתה מרת על ברשימתכם

 לא לגמרי זה ככסופת־שיער. אותה תיארתם )882
 לאמיתו רבה. אי-נעימות ארונין למרת וגרם נכון
חום-מםולםל. שיער בעלת היא דבר של

הרצליה ג., ד.
ברבים. רעותך שערות את תלבין אל

הכבד אל הקל מן
 עד ופשוטים קלים הם התשבצים האחרון בזמן

 איו אם עיז. כהרף אותם פותר אני להרגיז. כדי
יכו אתם יותר, קשים תשבצים לשבץ באפשרותכם

 יחד השאלות את לפרסם פעם לשכוח לפחות לים
משעמם. כל־כך יהיה לא זה לפחות התשבץ. עם

תליאביב. דן, מרדכי
 ה- הקוראים חיי את למרר מנסים אתם מדוע
 אצלכם שפורסמו האחרונים בתשבצים ? מסכנים
 להזיע והספקתי טעויות, בשלוש לפחות נתקלתי

 גיליתי בטרם היום. במשך ששתיתי הנזוז כל את
הנכון. הפתרון את

טבריה. הוברמן, משה
 בבני-ברק איש היה היה

כבזק. תשבצים שפתר
 קיפץ הוא אחד יום

לתשבץ מתשבץ

העולם
! א ב ה

 המצויר השבועון
לאי־נפורמביה

לדוד סונטה
 משוררי כל ערכו השנה ראש בפרוס

 ־1 סונטה כתיבת על תחרות הבא העולם
הרא בפרט זכה ג׳י. בי. הוא שנושאה

 פרס חתן נולחנו-ה, ש. המשוירר שון
 הסונטה והרי תקל-ו, לשנת לולוצילו'

:שלו
רעם, היא הלבנה רעמתך

1 ונחנק — בטעות ניתקל אד
ח.9זזי אור, רינה

 של קיברו על טעויות) (בלי תשבצים זר
המנוח.
חיוכי הכל
ם, לקוראים לחלק שהתחלתם לכם קרה מה  ש

 ופעם הערכת־איוסי, בשביל פעם נקודות, של
 מאליו מובז ? נישואיו או פרנסה הבטחת בשביל

ו החיוביות. הנקודות כל את לעצמי שלקחתי
 נ התוצאה לחברי-המערכת. השליליות את השארתי
 וד עי חביב חזק. אופי בעל אדם שאני נוכחתי
 כ• להצליח ועומד הבחינות מכל מוכשר בריות,

 לחן שיש הבחורות כל שי ליבו (לתשומת נישואיו
 לפחות ל' מגיע שצברתי הנקודות לפי שיכון).

איש-השנה. של תואר
ירושלים. הלנברג, ליאון

 דיין אכול מצאת, נקודות
לחבריך. קצת גם תשאיר

הבית כעד נהרג כיצד
 שאול כמו יצור על להגן עיתונכם יכול כיצד
 חד יאף מצדכם יפה ז )882 הזה (העולם נחמיה

 סי אבל התחתון. העולם מן בעיות להעלות בה
מאותל לפרטים ושופר במח לשמש מכם ביקש

ירושלים שתיל, יצחק עיים?
 להבנת ■שתגיע עד חברך את תשפוט אל

מקומו.

השרץ מירוץ
 במירוץ־ להשתתף יכלו לא היפה שתושבי חבל

 הזוז (העולם הזה העולם ביוזמת שאורנו האופניים
 החיפאים על חשבו לא והמארננים חיות ).883

" מועדון בחיפה להקים ברצוננו יש עתה בלל.  י
? עזרתכם את לנו החנישו רובבי־אוסניים.

חיפה. מנצר, מתתיהו
מקו יוזמה לכל ידו את יתן הזר, העולם

מית.
השגיאות משחה
 הזוז (העולם תוצאות־תחרויות-השחיה בסיכום

 רייבנר שושנה כי כתבתם ביותר. הקפדתם לא )883
 ,כ מטר 100 בשחיית הארצי השיא את שברה

 שרוע כמת עד אולם .1:35 של בזמן לנערות
 שחעטי* זבולון, מנוש של לירדנה השיא שייך לי
.1 :29 על אותו דה

תל־אביב. דוד, ש.
 טעויות, של שיא ששבר רם,1לעורך-הננפ

הבנות. מידי מכת־עונש

תאוות-הזקנים
 קבל )883 הזה (העולם הקוראים אל במכתבו

 זקני־הדור של תאוות-השלטון על חזה העולם עורך
 ילק״ זו תופעה על להשתאות מה שאין לי נראה

 זו בצורר, תמיד קיימת מלחמת־הדורות עליה. בול
ב אולם הזמנים. ובכל הארצות בכל אחרת או

 1כםוכ יש מקומית. מסורת־חיים החסרה ארצנו,
לבעייה. נוספים צדדים כמה

כ ורעיונותיהם לצעירים השינאה נובעת לדעתי
:הבאות הסיבות מן עיקר

 ליהנות לזקנים שנותר ביחם, הקצר הזמן (א)
מאוח כת בתקופה הניעו אליו מפירות־השלטון,

בחייהם. רת
אחרת, או זו. בצורה לשמור העז רצונם נב)

 המזרח״ ו הניט קרקע קל שצמחו ערכי״ההיים על
 בתוך הטתנרות :כוללים אלה ערכי־חיים אירופי
 תופעות- של טישטוש מתמדת, התרברבות עצמם,

הזרים. בעמים וזילזול שחיתות
עכו. ברם, א.

בצבעים פנטסיה
 >885 הזה (העולם שלכם הצבעונית תמונת־השער

 ״משתר במילים אפילו מוגדרת להיות יכולה אינה
ה! מסוג בשערים מרבים אינכם מדוע פנטסטי״. ז

חולוך. מזרחי, לילי
 את להוריד עלול צבעוניים שערים ריבוי

שער־השער•
 נל- שני והוציאה שעמלה למערכת הכבוד כל
 הר- השבועונים שאר בו בשבוע מצוינים יינות

י עלה זה אחד. נליוז אפילו הוציאו לא ציניים  י
 אולם ימים) שמונה תוך לירה (כמעט כסף הרבה

 הספקת* זאת שבכל מקהה אני כדאי. היה זה
החגים. בימי מעט להינפש

רחובות. בר־אילן, אסתר
בר־אילן. לקוראה עמוקה) (ואנחה חן חן

כבר אז ככר, אם
 בצעדת בירושלים, להתאבד שגיסתה האשה,

 בי מעוררת )885 הזה (העולם קווי־הערבים לעבר
 שמאסו אזרחי-ישראל. לכל מציע הייתי רעיונות
 אי י דרך לפרוץ ולנסות בנשק לאחוז בחייהם

לשווא. מותם יהיה לא לפחות העתיקה. מעיר
חיפח צור, אברהם

!ו א!חז ת ה ישראל, כל מתאבדי

 שחור. ברק — החומות עיניך
 אחור, לא קדימה, אתה הולך

פעם. עוד יבין זאת את העם וכל

 מטעם הצעירים זאת יודעים עתה
 גווך. מאחרי כשובל והם
 שובך. יום זד, יהיה יום, עוד יבוא

השעם. כמו מים על הם יצופו

 חריף מוחך זה — יום בוא עד אך
 הגדול אספינוזה בנצח עסוק

חוקר. וליל יומם ובאפלטון

 בצריף חלון באפלה מלבין
 ? לחדול לא או להיות : בשאלה

בוקר. בשדה חונות ...ומוניות


