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 המודעות. תוכן עבור אחראית המערכת אין
הכו תחת המתסרממות מודעות עבור מלבד

 ״דו״ח לבוחר״, ״דו״ח לצרכן״, ״דו״ח תרת
 המערכת חברי על־ידי המוכנות וכו׳ לנוסע״
 כולל לבוחר״ ״רו״ח המדור על-ידם. ונבדקות
 ציבוריים וארגונים מפלגות מטעם מודעות

ול לתוכנו אחראית המערכת איו אשר
ב משקסות ושאינו בחן המובעות דעות
המערכת. דעות את שהיא צורח שום

תר הנקרא העתון ה ביו מדינ ב

7׳ ^

 על בשיחה השתתפתי חדשים כמה לפני
 ארגון״ ,המאוחדת התנועה בקן הזה העולם
הנוכ אחד למפא״י. הנוטה החלוצי הנוער

 אויתי שאל שרת, ■משה של בנו דומני חים,
 ה־ על כזאת בחריפות כותבים אנחנו מדוע

לחוקרינו. המתגלות השליליות תופעית
 את הכנות בכל עצמי שאלתי שעניתי, לפני
 אולם לעצמי, אמרתי הנה, שאלה. אותה
 נעורים. שופעי טובים, צעירים מלא

 או 17 בני כאלה׳ צעירים כי הדבר טבעי
ההר התופעות למראה יותר יתרתחו ,18

 המערכת חברי מאשר המדינה בחיי סניות
 שנים. בעשר ברובם, מהם, המבוגרים שלנו,
 אותם מדוע 1 הפוך המצב זאת׳ בכל מדוע,

 את המקוממים דמנו, את המסעירים הדברים
 כדברים אלה לצעירים נראים אינם ישותנו, כל

? חמם עליהם לצעוק שיש
 לי הנראית התשובה, בלבי עלתה לפתע ואז

ל נסער המלחמה דור התעלומה. כפתרון
 בעלות של רגש לו שיש מפני השלילה, מראה

 אחרינו, שגדלו הצעירים הזאת. המדינה על
מ והם הקיימת, המציאות לתוך נולדו כבר

ה דור אולם ונתון. טבעי כדבר אותה קבלים
 את זוכר הוא הקללה: את בלבו נושא מאבק

המ את והקרבות, המחתרת מימי חלומויתיו
 לא כשעוד רוחו לעיני שהצטיירה דינה

 כלילת־השלמות. אז ושהיתד, קיימת, היתר,
למצי אז של החלום את להשוות נאלץ הוא
 על פגם, כל על מתרגש הוא היום. של אות
 כל על בעל־בית שמתרגש כשם ליקוי, כל

חייו. כל עבד למענו אשר ,בניןד בקיר סדק
 הידוע, הפזמון אומר ללב,״ הכל תקח ״אל

 ליחס מתאים הויא אין המסורס. הסגנון בעל
 לא גם לאהובתו, המאהב ליחם לבנה׳ האם
זו. למדינה דורנו ליחס

¥ ¥ ¥
 וההרסני והמכוער השלילי עם ההשלמה

 אולם לרפאה. שיש כסיקופאטית, תופעה היא
 אורבת תופעות־ההרס, נגד למאבק בצאתך

 הסכנה : חמורה פחות לא אחרת, סכנה לך
 היפה שיבחת של המידה, חרש אובדן של

ההפו הפסיכופאטית התופעה זוהי והנאצל.
כה.

 כשאתה המידה חוש על לשמור קל לא
 קראת צודקת. מערכה של בעיצומה נמצא
 מכשירי־ כל אשר מושחתת כנופיה על תגר

 ועל ימין על מותקף אתה בידיה. הכוח
 נושא ומשמש גופנית בסכנה שרוי שמאל,

ל לו שם קטן פקידון כל נתעבת, להשמצה
ב חן למצוא כדי לך להציק קדושה מטרה

ל הפיתוי בך עולה לפעמים אדוניו. עיני
 אותם בכל להשתמש אבחנה, ללא התקיף

 המופעלים והשפלים המלוכלכים האמצעים
נגדך.

 הוא אם ללוחם. האמיתי המבחן רגע זהו *
ב בייעודו. בוגד הוא הרי זה, לפיתוי נכנע
נכ הוא בלתי־כשרים, כלי־נשק לידיו נטלו

 ללחום. יצא נגדה אשר לטומאה בלבו נע
 בעולם תנועות־ד,טיהור כל של דברי־הימים

מדר שסטו לוחמים של בשרידיהם פזורים
 שגעון־גדלות מוכי פסיכופאטים, שהפכו כם,

נפשי. משקל שווי וחסרי
 זה הרי זז, מסכנה הזה העולם נשמר אם
 כלב־שמי־ להיות רצינו אותה. שהבין מפני
 רגע בכל המוכן וחד־שיניים, חד־מבט רה,

 אולם מזויין. פושע על היסום ללא לקפוץ
 אבחנה, ללא הנושך שוטה, לכלב הפכנו לא

 טועים כשאנו לשמה. הנשיכה את החובב
 אנוש) מידת היא (והטעות אחר או זד, בפרט
 קל כי ואם הנפגע. מצער יותר צערנו גדול

 ולסרב כזד, במקרה גיבור להיות לאדם לו
 לו שנאה תמיד סברנו מדבריו, בו לחזור
 ולהודות הראש את להרכין אמיתי ללוחם

בטעות.
★ ★ ★

 גם היפה את לזנוח מבלי בשחיתות ללחום
שה מבלי מוירא ללא להתקיף הקרב, בלהט
 קשה־עורף להיות בנשמתן, תכרסם שנאה
 על לשמור : בקיצור מר־נפש, להיות מבלי

 שזו דומני — המדרון ליד גם שווי־המשקל
 של לוחם, כל של משאת־נפשו להיות צריכה

ציבורי. גוף כל
 על לשמור הוא העורך של תפקידו בעתון,

 אם באחריות נושא לבדו הוא זה. נפשי נכס
 עול עליו להקל יכול אינו איש בכך. נכשל

זה.
מצ אין רם, בקול כאן מה,־ד,ר כשאני

 בפעם אליך פניתי מאז לגמרי. טהור פוני
 מחמש למעלה לפני זה, במדור הראשונה

 יכולתי זה. בתפקידי נכשלתי פעם לא שנים,
במק עליך שיורים בשעה כי להגנתי לטעון
 עם ולהתייחד ,מבט להרים קל לא לעים,
 יודע אך באופק. השמש זריחת של יופיה

 השמש זריחת כי : מצדקת טענה זו שאין אני
 שאין חשובה עובדה היא חברון להרי מעל

 ב־ הרוח שריקת כמו ממש ממניה, למעלה
 את האוסף הדייג חדוות כמי ממש חניתה,
משח ילדים של תם וצהל התיכון בים רשתו

הנ צריחת כמו ממש בלהבות־הבשן, קים
 כלי־ המגלה החופר ושמחת לסדום מעל שרים
 הסייר געגועי כמו ממש בחצור, עתיק חרם

 של האדומים הצוקים לעבר מרחוק המשקיף
פטרה.

 בטפי־ נילחם חיים. ושוקקת יפה ארצנו
המ ובחיידקי־רקבון גופה על המטפסים •לים

 לבנו את נפתה אן בעורקיה. לפשוט בקשים
 את שנחשוף בשעה גם ולנאצל וליפה לטהור
והמעובש. והרקוב המכוער

מכתבים
ועקשנים חמוצים צכרינו

 'האחרון, בשבוע כמו העתון ן5נ נהניתי־ לא מזמן
 ועול,צ־ חמע־ים ״צברינו המדור את כשקראתי

א. מתפלא שאני מה ).940 הזה (העולם נים״  הו
וכש כזה, הומור חוש האלה לילדים יש זה איד

לאן ? ונסי־רוזז לחמוצים הופכים הם מתבגרים הם
? הולד זה

חיפה גרושיגסקי, חגי
 ל- בביתנו החיים הפכו הגליון הופעת .מאז .

השנ בן יורם, בננו אחר רצה אשתי ניהנום.

 שאפשר חוכמה בכוח ממנו להוציא כדי תיים,
לעשות? עליו מה לעתון. אותה לשלוח

 רמת־נן הלר, אריה
נזה. במקרר, אביו שעושה מה

קולר תתן לתכוכה
הדב מו אינו לתלמיד מורה ביו פומבי ויכוח

ל אשיב זאת בכל הפעם ואם בעיני. היפים רים
 הזה בעולם הופיע שמכמבו קוזלוב, (חני תלמידי

 עקרו" בבעיה נונע שהדבר משום רק הרי )939
נית.

:השאלה בלבי נתעוררה מכהבו את בקוראי
 וד־ מומר של היפים הלימודים בכל בזיע מד

ה תלמידינו כאשר וחוכמה, תבונה של רו־ארץ.
צינורות ושבעה ושבעים בשבעה סופגים יקרים

 ? העיוורת והלאומנות המבעירה הנזענות רעל את
 ללימוד הנבואית, ההגות דברי לשינון ערד מה

 רעשנים כאשר וגיתה, רנטה של הנשנבה השירה
בהטם־ מזנליחים מצפון ומשוללי טעם מהוערי

לג חוקים ופסילת עמים לשנאת הנפשעת תה
לאומיים? או פוליטיים מיעוטים בי

הנעו של הסו מסי בשומעי מאד צר לי, צר
אויבינו ליוו בהן גופו המנגינות אותו את רים
!ישראל תפוצות חורבן את

קרית־ים לווינגר, יוסף
מעודדת יד

ומבו חמים במקום הנמצאים חיילים, כמה הננו
 והתרבותית העברית האות לנו חסרה ומאד דד,

 עתוו. לנו לספק הסדר נמצא טרם היום ועד הואיל
והעולם. הארץ עם בקשר שנהיה מנת על

 צה״ל חיילי למען לעשות סכם מבקשים הננו
 אסירי- נהיה שבוע. כי אחד עתון לנו ולשלוח

 לחיילים ותעזרו לבקשתנו תיענו באם לכם תודה
ש מעודדת. יד להתי

אי־שם ברזילי, י.
פראנקו ויוה

״יור ברשימתכם ספרד על שכתבתם הדברים
 נכונים. אינם )936 חזה (העולם פרדינאנד של שו

 נכו! מדריד. יהודי עם דיברתי בספרד בביקורי
ה לנבי אד מאד, קאתולית היא שספרד הוא

שת איו יהודים הפלייה... או כפייה כל מות
 הישראלי בפספורט הויזה את קבלתי 'בעצמי אני

ו חקירות כל ללא שעות, וארבע עשרים תור
 מאמרכם, לפי פרנקו, שאמר מה לנבי דרישות.

יהו הצלת על הנרמנים עם סיכסוכים לו היו כי
ע נמצאת אני בה בטנג׳יר נכוו. זה הרי דים. ת  כ

 שניצלו אירופיים יהודים כמה ישנם בשליחות,
 לנרמנים נתן שלא לסרנקו הודות רק מהשואה

בהם. לגעת
 שיהודי משום היא לכד הסיבה השמועה, לפי

 בזמנו מימנו העשירים הספרדית ומרוקו טננ׳יר
 שלא הבטיח כן על סרנקו, מלחמת של חלקה אה

הבטחתו, על שומר והוא ביהודים לפנוע
מרויקו טנג׳יר, נאמן, יהודית

לדוגמה אשה
 אני אבל בדונמאות, מתעניינת אשתי אמנם
 מצאתי לא לבז בדונמניות. יותר הרבה מתעניין

.940 הזה (העולם הסתו אוסנת על בכתה סיפוק ( 
 אפשר האם ? השער על שהופיעה הדונמנית מי

 על מקושקשים כובעים בדי תמונתה את לראות
 שאשתי לכד יגרום רק ממילא (זה י הראש
.1 לכובעים תקציב תדרוש (

בת־ים אסף, יצחק
 תמונת הנה הכובע. בוער הבעל בכיס

 נשואה, הנמנית, ילידת ,24 ז׳נה, הדנגמנית
! גלויית־ראש בלונדית,

5כסן מטר ועל טל על
 על האמת את להניד מישהו העז סוף סלח
 של מכתבו 1 לקהל הקולנועים של המחפיר היחס
 ל- הקורא )940 הזה (העולם ליכטנשטייו איתן

שבע נסבול מתי עד בהחלט. צודק שביתת־הקהל
 שזה פנים ונעמיד בפנים, לנו יירקו הקולנוע לי

 מארי- של המטריה תחת נמצאים ושאנחנו נשם
? מונרו לין

תל־אביב תזמן, מרגלית
; משמ״ס גשם גשם,

כפליים. עלה המחיר
— טיף־טיף־טף טיף־טיף־טיף,

7 נוסף ברטים רוצה מי
הבע את ולתמיד, אחת לעורר, השעה הניעה

בע — בארץ קולנוע מבקרי אלפי המטרידה יה
מוצ בתי־הקולנוע בעלי אין מדוע החרנום. יית

 זו. לעבודה המתאים האדם את למנות לנחוץ אים
 המדוברת השפו] את מבין אינו אשר שהקהל כרי

 להתאמץ מבלי התוכן את להבין יוכל בסרט
? מכבר זה שחלפו לתמונות הכתוב את להתאים

תל־אביב שקט, עפר
!מכייסים הזהרו

או שפרמתם בן-נוריון, של לתמונתו בקשר
 והלאה) 932 הזה (העולם בכים היד עם תה

 לכם להניד מוכרה אני העניו. על הפולמוס וכל
 אבי של דעתו את אחוז במאה מקבל שאני

ה והנון. נעלה מנהיג מסמלת שהתמונה האומר
 בשלושה הזולת. בכים ולא בכיסו. ידו את מחזיק
כר:... האדם דברים ני

חיפה ליברמן, רענן
בכר אז - כבר אם

 (העולם מידיהם״ אותו ״הצירו הכתבה אתרי
 עם מסכים דתי כאיש אני אשר ).937 הזה

ה — מכל יותר אותי סיקרנה מהנחותיה, רבות
הקוראים. לתגובות ציפייה

 נונעת ללבה כי כותבת מירושלים פרץ כרמלה
 הפליטים של מזו יותר הרבה ההסתננות בעיית

 עצמי השליית כדי עד נאיבי אני אין הערבים.
 לנוכח להתעורר צייד נרדף עם של הצדק שהוש
 טרם הזה היום עד כי העובדה אולם זו. בעייה
 קיומה עצם בעיית הינה זו שבעייה בארץ הבינו

 בפתרונה מעוניינת ושהמדינה מרינת־ישראל, של
 לא היא שאילמלא עצמם, הפליטים מן יותר אף

עוב — שרשים מחופר קיימת ההסתננות דיתה
מבינתי. נשנבה זו דה

ה מידי אלהים את להציל שישי נכון אבן,
 מפא״י. מידי הסוציאליזם את (ובז הדתיות מפלגות

 הרעיו־ כל ואת הקומניסטים מידי הקומוניזם את
 עלי־ המשתלטים המצפון חסרי מידי הנעלים נות

 הלאנם את להציל יש וראשונה בראש או הם),'
הלאומנים. מידי

רמת־גן לבנת, א.
 את שהתקיף ,מגבעתיים זילברשטיין שמואל מר

 על )939 הזה (העולם למערכת במכתבו העורף
 נע־ שלו. הם.צ. מידי אלהיט הצלת בדבר כתבתו

 התנ״ד כי שהוכיחו מהתנ״ד, פסוקים בכמה זר
 זילברשטיין מוסרי. משהוא יותר סאשיסטי הוא

מז הוא ביותר. המושחתים בסטוקים נעזר פשוט
 ששה בהשמידו התנ״ד לפי נהג שהיטלר בכד ב,״

 שלנו החניון אם הכל, למרות יהודים. מיליון
 חי" עוד ועם כאלה מושחתים פסוקים עם משלים

אנו. חמורים הרי ימי-הביניים. של טפשיים קים
רמת־גן יוסף, הלל

לשטן הידד
 חדה לשון לכולם מגוחכת כתבה כשמופיעה

 ריא- טובה. כתבה כשמופיעה אבל אותה. לסבול
 כדנים. כולם שותקים — נוצות־טוום בלי לית,

ף?״ היא אמהות ל״האם כוונתי  (העולם הסו
).938 הזה

1 שטן למשפחת הידד קריאות שלוש
ירושלים פרץ, כרמלה

משניים? יותר טובים ילדים שארבעה אומר מי
 יש שטו לנברת אם ובאופי. בחיניד תלוי ולבל

 כלום. אוסר לא עוד זה ילדיה, על טובה דיעה
 ושיש משובח, זה הרי המרבה שכל חושבת איני

הנמד שחורה לעבודה כמו ילדים ללידת להתיחם
1 בקבלנות עבודה כאן, זה מה התפוקה. לפי ד״

 גזרה עובד, פנינה
ה עדינה, מלאכה בכל כמנ ושלוס. חס
הכמנת■ על עדיפה איכות

מבגדד החתן
 )939 הזח והעולם כורחו״ בעל ״חתן לכתבתכם

:שאבו יחזקאל של נישואיו־כביכול אודות
תוסה. תחת לעמוד סוהנינ* אין בבנדד •
 ליד זה הטכם בשעת עומדים וכלתו שהחתן אלא

 מכיסני (חוץ לראשם מעל כלשהו דבר ללא זה
ראש).

 רבנות־ראשית בבנדד שאיו נאמין אם •
 האם ? ממנה שרידים נשארו לא האם — בער,
 מסמכי כל הושמדו האם ? שם אחד רב אף אין

קיי כי מעידות התשובות — במקנם הרבנות
כאלה. מסמכים עוד מים

ה שימוש מכלל והוצא נדם האם :ולבסוף
? מצפון

חדרה עובדיה, אלברט
חוקית חטיפת-ילדים

 ב- כלם', ההתעניינות בער לכם מודה הנני
 חזה (העולם אבל...״ למות, רוצה ״לא רשימתכם

שכתב הדברים אותם על שוב חוזר והנני )938
הי יודע אינני חודשיים. זה היום, עד : לכם ת'
ילדי. נמצאים כן

 שמותר האומר חוה קיים היכן לדעת ברצוני
 את עברתי לראותם. עלי ולאסור ילדים לחטוף
פרנ מחוסר ללחם רעב והנני ילדי בלי החגים

 הזמנות לי שולחת אותי, רודפת המשטרה .סה
 — היסוד עד נהרס ביתי ? ממני רצונם מד, הביתה.

דבר. נשאר לא
שאי חושבים הם ! ומיד בחזרה ילד' את דורש אני

 ו־ זאת אעשה אני — לדעת עצמי לאבד יכול נני
 כאל, עיים אוון שלטון איזה העולם לכל אוכיח

פשוט. אדם לדכא כרי בכוזז המשתמש
יפו לוי, פליקס

טוב משמן שם טוב
 (העולם המכתבים במדור לראות הופתעתי מה

 שם. ״בלי :בשם החתום מכתבי את )939 הוה
 כמה עד ? שמי את חתמתי לא האמנם הל-אביב.״

 אלה עם נמנה אינני הרי עצמי, את מכיר שאני
עטם. פרי על שטם לחתום המפתדים

 וההסתתרות במלואו השם מגילוי ההתחמקות
נו ראשי־תיבות, תחת או מוסחות שם מאחורי

 וממונות- אדם של מחולשת-אופי לדעתי, בעת,
 שהעולם על מצטער אינני בקרבו. הרובצת הלב
 שראשי תורה תורת-אמת, בי וחיזק ניבש הזה

 וסי לא ולהחדירה לטנלה מסונלים אינם השלטון
 אמת, לדיבור לב, לנילוי מורא, ללא : והיא חייהם,

משוא־פנים, ללא
 ירושלים הללי, י. יצחק

 שם בלי וגם משוא־פנים, בלי מורא, בלי
 את לציין שכח פשוט הללי הקורא וכתובת.

שמו.

941 הזה העולם2


