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כמסגרת שהוגשו הישראליים הסיפורים שני בי

ת חרו ת ת ה מי עול  של ה
ר ו פ י ס ר ה צ ק ה

 הבינלאומית, ׳ההצבעה לאחר שניהם, והשיגו בכור כמקום זבו
 הפרס בקבוצת נכלל דודים״ .עת הדס אברהם של סיפורו פרסים.

 אורי של סיפורו ואילו דולאר, 500 של בסכום בעליו את ויזכה השני
 השלישי הפרס כקבוצת נבלל כירושלים״ .דמדומים קיסרי

דולאר. 200ב- מחברו את ויזכה

 אתה (אם יכול אתה שעליהם הדברים אחד
 מוסף בכל ■ערב־שבת, בכל לקרוא רוצה)

 המשבר הוא יומי, עיתון כל של ספרותי
מס הארץ העברית. בספרות השורר הנורא

 שאינני לועזיות מלים של בשפע זאת ב,,-
 כרגיל מקונן שדבר בעוד להבינן, מתיימר

 העושה והמוזרה, הזרה ת הפוליס הנימה על
 שאינה תעמולה לכרזת הישראלי הםיפ.ר את
 לו (גם הצופה ואילו העיתון של רוחו לפי
 הקשר בניתוק הכל מסביר זה) בעניין דעה יש
 אלפיים בת המפוארת היהודית המסורת עם

 היהודית שבעיירה המאור וזניחת השנים
בגולה.

 אותך דיכאו אלה פסקניות דעות אם
הספ על שהדעה לשמיע תשמח אולי במקצת,

 שלילית איננה הרחב בעולם הישראלית רות
 על העולמית בתחרות : אדרבה כך. כדי עד

 על־ידי כולו בעולם שנוהלה הקצר, הסיפור
 רב־ההשפעה־והחשיבות האמריקאי העיתון

 הסיפורים שני זכו טריביון הרולד יורק ניו
 למקום לתחרות שהוכנסו היחידים הישראליים

 הסיפור מהם, אחד כלל. בלתי־רגיל כבוד
 )852 הזה (העולם הדם אברהם של דודים עת
 ומחברי השני הפרם לקבוצת להיכנס זכה

 מקרן דולארים 500 של בסכום איפא, זוכה׳
 הדס, כי להזכיר, אגב, המקום, כאן הפרם.

 בידו זה סיפור עם חיזר תימורים, מושב חבר
 לא ואיש העיתונים מערכות כל פתחי על

 אותו שלח ייאוש, לאחר רק להדפיסו. אבה
הס התחרות. במסגרת הזה לס הס למערכת

 דמדומים קיסרי אורי של סיפורו השני, פור
 לקבוצת נכנם )851 הזה (העולם בירושלים

 של בסכום בעליו את ויזכה השלישי הפרס
דולאר. 200

 כי עד בולט, כה הוא הישראלי ההישג
 העולמית, התחרות מנהל תומפסון, פאטריק

 במכתבו מיוחדים הערכה בדברי אותו ציין
באר התחרות את שייצגו העולם עיתוני לכל

 את שניהל הזה,. להעולם ובתוכם צותיהם,
 כתב.- .ישראל,״ התחרות. של הישראלי החלק
 בלבד, סיפורים שני לתחרות ״הכניסה הוא,

 גדול, כה היה שהשיגה ההצבעות מספר אך
 השנייה הפרם לקבוצות נכנסו סיפוריה כי עד

 ואיסלאנד, שארצות־הברית בעוד והשלישית...
 סיפורים ארבעה אחת כל שהגישו למשל,

פרם.״ בכל זכו לא לתחרות,
 כי להרהר מתחיל אני מעשה, לאחר עכשיו,

 חבר־ מצד מופרזת צניעות זאת שהיתר, ייתכן
 שני הגשת על שהחלים הישראלי, השופטים

 שהיתר, בעוד העולמית, לתחרות בלבד ספורים
 הסיפורים ארבעת את אליה לשגר הרשות לו

 שחבר־ ,לזכור צריך אולם ביותר. הטובים
תו של המדכדך הרושם תחת פעל השופטים

סופ חלק לקחו בה הקודמת, התחרות צאות
 מאשר יותר (בישראל) וידועים מוכרים רים

האחרונה. בתחרות

 כמה לך שאמסור כדאי אולי אמשיך, בטרם
 לשנה התחרות. עריכת על נוטפים פרטים

 הקודמת (בשנה התחרות קיום של השנייה
 סיפור ושום הארץ, העחון בישראל אותה ניהל

 סיפורים 57 הוגשו בפרס) זכה לא ישראלי
 מהן אחת שבכל מדינות, 18 על־ידי קצרים
אשר ארצית תחרות הסיפורים להשגת קדמה

©

 באותה העיתונים מחשובי אחד על־ידי נוהלה
 חלק, לקחו אלה מקומיות בתחרויות מדינה.

 מן אחת כל אולם סיפורים, 8000 כמעט אגב,
 לשלוח רשאית היתר, המשתתפות המדינות
 או סיפורים ארבעה רק העולמית לתחרות

פחות.
 העיתונים מן אחד כל הדפיס מכן לאחר

 העולמיים הסיפורים של מבחר המשתתפים
 סיפורים על העולמית בהצבעה השתתף וכן

 הפרס חולק זאת, מהצבעה כתוצאה אלה.
, : סיפורים שני בין הראשון חי חי א  מאת א

 ובך )857 הזה (העולם אוסטרליה בורק, נורה
 הזה (העולם יפאן היסאו, יוראן מאת הזווה

 שני גם כמובן, זכו׳ הצבעה באותה ).868
לתח שד,וגשי היחידים הישראליים, הסיפורים

 מבין 16 שלהם. במקום־הכבוד העולמית, רות
 המדינות מתוך ושתים שהוגשו הסיפורים

אחד. תומך בקול אפילו זכו לא שהשתתפו,

 אודות רב בסיפוק להרהר שלא יכול אינני
 זאת. בתחרות המיוחד־במינו הישראלי ההישג

 יש זאת, בתחרות ישראל שהשיגה המעמד כי
 דווקא : ספרותית מאשר יותר חשיבות לו

 המדיני כדודה הגיעה בהם אלה, בימים
 למיליוני ישראל דבר זאת בצורה יובא לשיאו,
 דרך חלקי־תבל, ובכל שפות בעשרות קוראים

 ביותר, ורבי־ההשפעה הרציניים העיתונים
עמ לעתים נוקטים הם האחרים שבעמודיהם

 כי לעובדה יש מיוחד ערך פחות. אוהדת דה
 מדינות כמה גם נמצאות המשתתפים בין

 כה עד אליהן הגיע ישראל ששמע אסיאתיות
ערביים. בצינורות בעיקר

הירהו־ כמה גם לכך אוסיף לי, תרשה ואם
שבו איננו הזה העולם כמעט־ספרותיים. רים
 (שאינו היקפו צימצום ובגלל ספרותי, עון

 ומקצה הספרות את מקפח אולי הוא בו) תלוי
 שלא סבורני זאת, למרות מדי. זעיר שטח לה

הע במספר אפילו כי לומר מוגזם זה יהיה
ולספ לספורים העתון שהקדיש הצנוע מודים
 הסיפור של לקידומו משהו תרם הוא רות,

 העתר של הספרותיים במוספים כי הישראלי.
 לספרות המוקדשות ובחוברות הישראלית נות

 זאת מפלגה על־ידי לפעם מפעם המוצאות
 ספרותי קו לפעמים, נדמה כך שורר, ואחרת

 בוחן למערכת, סיפור בהגיע :מאוד מוזר
אומ אם עמוקה בתשומת־לב העורך כל קודם

 אפילו לעניין פנים בשום יכול אינו הסיפור נם
 כדי צרכו כל מעורפל הוא ואם אחד קורא

 סופו, עד לקראו מישהו יתעקש. אם שאפילו
 קוראים לפעמים להבינו. בשום־פנים יצליח לא

 מודרניזם לפעמים ותהומיות, עמקות לזה
 לתוצאה אך והזולות, הפשטנות מן .והתנערות

שיעמום. :אחד שם רק יש
 טוב סיפור כי לעולם סבר לא הזה -העולם

 להבנתו מחוץ) (או שמעל סיפור ורק אך הוא
 לחשוב לפעמים העיז הוא אדרבא, הקורע של
 וזוהי, הר,יפו. את ממש חלילה) רם בקול (לא

 הנדפסים הסיפורים שעל לכך הסיבה אולי,
 בכסית. וויכוחי־חצות־סוערים מנהלים אין בו

למדי. קטן חושבני, הוא, ההפסד אבל
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1955 פלשת, כשדות
ה עצמו הסאמר ע חזה הי שפי ד ומ חו  ;הסיום) (ני

מנטית בהתפרהות התכלית מה אד  נכאה והינה רו
 (בכשרון מבוכה בהטלת התועלת מה ן העבר על

אי  של זכרו האם ?. הקורא בלב כזה) עתונ
קונו על בא היה לא הוער  על־ידי אמת. ביתר תי

ת בשבע המדינה והתקדמות החיוב הבלטת  שנו
ם התעלמות (ללא קיומה שני ?. וצללים) ממ

חיפה. גן־מור, אריה
ם המתנדבים של שמותם כתבתם. שוני וה הרא

ב. במלחמה לנו שאבדו הטבעיים. מנהיגים  בננ
 את לעם שנתנה הקודש רוח לאובדן (אולי) נרם

א התחושה נדול. עם שהו
היגינו בחשבון גקח אם ם״ שמנ דו ה״נבחדי
 בספר נפנוף (בעזרת בקביעות לנו להזכיר אגים

חנו התנ״כז נמצא מרבבה דגול עם שאנ
תנו. לתחושת רצינית סכנה נשקפת שאין .עליונו

צפת. ברזילי, בועז
הניצול גבול
תנו הספר נקודות על מתפלא אני  לשלטי־ שנ

 כשבני-ארם החרפה. גבול עד אותם לנצל נות
 שהתוצאה ובז ם הרי נרצעים כעבדים שותקים
 או חוב אי־תשלום על סנירת־מים היא הישירה

בטחון מתקציבי התעלמות
ם להניש יכולים הספר נקודות אנשי אטו מ לטי  או

 ומים בונקרים מיד להם יספקו לא שאם לממשלה
מו בחינם כ  הרנליים את לוקחים הם אזי לצבא) ו

שב אינני לעורף. מיד ועוברים  יסבלו שהם חו
כון חוסר או עבודה מחוסר העורף... בקבוצי שי

רמתיגן■ ליכטנשטיין, זרח
הביקורת פני
אפשרות מבלי המצב, את ולנדף לחרף רק

סיון אד צורה לי נדמה זו לתקנו. ונ  הולמת לא מ
רציני. לעתון

שנו ״אם שע רבר י ה הרי יותר.. מרו  ה־ יחם ז
ת ביורוקראטיה שלתי ת הממ תי שי והסוכנו ה לאנ

).914( הזה העולם כתב ספר.״
ה לא אני  מה כאן. לאפר ברצונכם מה מבינ

ם אתם ת מיעצי שו שי ז לע שלה שאנ שבו הממ י
 !המצב יהיה מה אתם יודעים הרי ז במשקים

שבם במקום לא או מו בי  בממשלה. אלא תועלת. י
ה חרוף בלי מאמר בלתי־אפשרי לא אצלכם בי

ממשלה.
תישא וכה כה בין הן שכתבתי. מה על ...חבל

מני. וחכמים גדולים שהייתם. מה רו נו לא מ  שי
)אחכם
 במדור הכותבים אלה אל שמי את תצרף אל

התש את יקלקל שזה הבל העתון. של המכתבים
לעתון. בחות

 חיפה פרוינד, תמר
 רק לא מצרף הביקורת, חובב הזה, העולם

 את גם אלא פרוינד, הקוראה של שמה את
למכתב. לצרפה הואילה שהיא תמונתה,

פרוינד תמר הקוראת
כחצי-התורן דגר

 השעה הניעה אכן. אמיץ־לב. לעתון ברכתי
מי הדגל את להוריד  לא אס התורן. לחצי הלאו

 לפרסם העוז לו שהיה אחד עברי עתון אף נמצא
אי הדגל פרשת את  >.9ו6 הזה (העולם ההפוך. האמרי

לו שבה שהיינו בימים אפי ת, מו  העיזו לא אננלי
דנו. כזאת בצורה לזלזל  ׳ בכבו

ה אנב. שו מ ? אמריקאית לויזה כשתזדקקו תע
נתניה שר, דבורה

ר,מממ.
עניבות שונאים חרוצים

מטם אני האט ז עיוור אני האם  הסתכלתי ז מטו
ח דויד של בפלאקאט רי דגו  לעם) חלוצית וחזית ב
 והרגשתי )916( הזה העולם בנליון שהתפרסם

שהו  ופתאום — והסתכלתי הסתכלתי בסדר. לא שמ
היג של בחולצתו הענין. מה גיליתי  הדנול המנ

כפתורים• אין
 את לנחש כדי מדופלם בלש להיות צורך אין

סד לבש המקורית בתמונה ז הסיבה  ״החזית מיי
 כנראה חשבו הפלאקאט מחברי עניבה. החלוצית״

שו כן ועל — נאה לא שזה  התמונה. את ריט
או צי סו העניבה את הו החלוציות. את והכני

שבה מעורר זה  של יצירתה צורת כל על מח
החלוצית החזית

תל־אביב הול, שמעון
 הקורא של הבלשי לכשרונו הכבוד כל

 המתי הצוואר את להכניס שירע הול, שרלוק
לעניבה. אים

ס. ...טעות חלוצית חזית :לחיות צריך דפו
לתם.

עכו• אבינועם, יוסף
ד נבול• כל עוברת שלכם הנבזות  צריך אני אי

שפט את להביו ס :המ כנ שנ ש ״פ ש- האי בו י
 שני המלחה השחורה. למכוגית-הקרייזלר החאקי

ב עני פנו ? התנועה את שעצרו או ״ ש... בי כ ב

רחובות. ברזלי, אברהם
כלשונו. ברזל', הקורא כלשונו,

צרב מסעי
ם מספר רק בישראל שהיתי  דעתי כי ויתכן ימי

 מדינה של שמנהיגיה מכדי מיד תרזזס א'ה זו
 לבטא שלא יכול איני אולם בה. יתחשבו זו

 על שנערמו הקשיים למקרא בי התעורר אשר את
 כה המשתוסקום וצעירות צעירים מספר של דרכם

להנשא.
ת פסק כל איז  מאוהבים אלה צעירים שזונו

ש  על כה נלחמים היו לא אחרת ברעהו. אי
שא, זכותם היכו- :השאלה שמתעוררת כד להנ

ם מספר לים בני שים, מאו שי ם שראשיהם י  מלאי
ת שטויו  שממשלת החוק. ובידיהם מימי־הביניים. ב

א את להם נתנה ישראל ת מלו  להפעילו, הסמכו
ם כויי  1 הצעירים של אהבתם את להרוס הב הי

ם הם אם  מתקדמים שהם הרי לכד. מסוגלי
 חוש־ האינם אולם קדושים. להיתסר בדרכם היטב

סף כי בים  שלהם הצלב מסע את להתחיל היה מו
ת בשטחים ם פחו ש מונעי  כביעור הזולת, בנפ

? והשחיתות הפשע
הברית. ארצות וואשינגטון, כהן, רפאל

הושתקו שלא חמימצאים
ם על לרשימה בקשר ם ממצאי שתקי שהת מו
ל הריני )915 הזה (העולם בעתונכם פרסמה

כון זה שאין הודיעכם לו נ אי  הדתות משרד שכ
שהו. להשתיק רוצה כון מ א נ עלו הו  הא־ שהו

ת בד על שמו ם, עו כון זח אין אד מסויי  שהיו נ
ת בד כלי־כסף. שנעלמו או ל״י, ברבבות מעילו  עו

ם בלקיחת נאשם אחד א מהעולים־להר. כספי הו  ו
שמה יצא  מבתים חפצים לקיחת על נגדית בהא

ש ציון בהר הרוסים מו שי  משרד-חדתות פרטי. ל
ת את שבררה ווערת־חקירה הרכיב שמו  ננד הא

 כותבים. שאתם כפי החליטה לא אך העובד.
תה, ולקבור הפרשה את להשתיק  העבירה אלא או

ת את או צ ת החקירה תו  שירות־המדינה. לנציבו
בד -אותו של עבודתו ת. הופסקה עו  זמני

 איזה מנהל המשרד אין מרגליות למר אשר
לבך. בקשר חקירה שהיא '

הדתות. משרד עתונות, 1קצי עציון, י.
 מעורר עציון הק;רא 7ש הניסוח כשרון
הערצה.

הצדק מחזית עריקה
 בירושלים. (גזענות הרנוו. אילן של מכתבו

א )914 חוה העולם מה לפנינו מבי  קלטית דונ
שה העובדה עצם לאי־צדק. וכניעה עריקה של

א כותב ך לנחוץ מצ שפו  בעתון. ליבו מר את ל
א מראה שה מבין שהו ת שע עתו :טעו ל כני
מי אה לא קרובתו איו  להיפר. שלחה. לו הבי
א הי  מו־ העלבון רנשי של פרסומם את הביאה) ו

 עוד יוכל חרנוג שמר יתכן והמצפון. סר־הכליות
אה את לתקן שגי שה, ה פנה אם שע ד י לאוניבר מי

טה. ם שני את אליו ויחזיר סי טי דנ  הערבים הסטו
ס או המגורשים, איו יחשוש ואל אחרים. שניי מ

שטרה יש .1 מים  כפייה למניעת ״ליגה ויש מ
 להגן שתפקידם )120 ד. (ת. בירושלים דתית״

.1 עליו
גנים. כסר ארזי, פרץ

 קורא של לדעתו מצטרף הזה העולם
 לתיקון לעשות הרנוג לכותב קורא ארזי,

המעוות.
מסולפת השקעה

ר )915( הזה בעולם  פרסמתם במרינה, במדו
 המס־ על־ידי שנערכה מסיבה על מסולפת ידיעה

ציון, לאחדזת־העבודה לגד.  ״הצפוד בקפה פועלי-
א האמת בפתת־תקחה. הכחולה״ ה שנערכה הי

 בה ובהגרלה פסח. בחול־המועד הנ״ל מסיבה
ם אוזים היתר בין הוגרלו מי ט מכרו מפו כר נ
 שפרסמתם, כפי ולא פרוטה. 500 במחיר טיסים

צד השקעה כל ללא הקהל. מ
יוסף. נווה דור, פנחס

 הטעות, טל מצטערים הזד, העולם עורכי
 בהקדם להם להודיע ההגרלה מעורכי מבקשים

הבאת. ההגרלה סועד על
המר הסוף עד

ריון בן לנאום יום מיסדר לפני באצטדיון גו
ת :העצמאו

שה מו בעסקן מע סף ש  יו
שא סף דברו שנ  :ויו

ם, צורך יש אם או לנ
שתוק לא אדום. לא א

יתעלף. חיילי אחרון עד
 :אחר נוסח תרצו אם או

מו אשר עסקז  מנחם ש
סט היה  בלי־רחם. אקטיבי

סדר שמי  התעלף כ
א  : עיף לא קרא. הו
1 אלחם לבד נם — דבר אין

לציון. ראשון כרם, אריאל יוד של קוצו
א )914 ומה (העולם בנליונכם לראות שמחתי מ

: בשם הראשי העורך מאת מר ן דו ל הנ בו  החרפה. נ
ם הם רבים כה חשבתי ם הטועי שוני ם וה  הכותבי

ח ד דון במקום ני רכיו הזה העולם והנה. נ עו  ו
דון וכותבים עברית יפה יודעים ה!. נ כ ל ה כ
: — המאמר על הצטערתי לכן ן דו  בשדות הני
א כי שאף )915 הזה (חעולם 1955 פלשת  הו
ד, מעניין או דון הי' הרי מ שנה בני בן. את מ  המו
א או דבר נדון ש  עליו. שדנים נו

דון תי שדנו אדם :ני דיז. בבית או
ראשון־לציון. נחה, אליעזר

 את יהפוך לא בעתיד כי מבטיח הזה העולם
לנידון. הנדון

917 הזה העולם


