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נעי ימים אינם מאורעות־דמים של ימים

 ממקום דוהר אתה עתונאית. לעבודה מים
 מקום בכל פוגש התקריות, בעקבות למקום
 שטרם שכולות באמהות חללים, של בגופות

ה בחברי-משק הראשון, מההלם התאוששו
ומארבים. שמירה של נוסף ללילה מתכוננים

הפרוז גבורתם למראה בלבך שמח אתה
 כשאתה אולם אנשי־הספר. של האפורה, אית,
 חש אתה בדרכך, להמשיך כדי מהם נפרד

 ואילו הלאה, נוסע אתה בלב. קטנה דקירה
המת הסכנה פני מול במקום, נשארים הם

 אליהם, תחזור שלא בטוח אינך ושוב מדת,
תק על דו״ח לחבר כדי שעות, כמה כעבור

נוספת. רית
 כורחך, בעל כמעט אוסף, אתה בינתיים

 מתפוצץ כמעט שאתה עד חשובות ידיעות
 שלך המקולל העתונאי הטבע סודות. מרוב

 מוכרח, אתה אולם לפרסמן. אותך ממריץ
במעיך. מכרסמות הן לשתוק. כמובן,

 לראות הצורך הוא התפקידים מכל גרוע
 המלחמה, את שעבר לאדם גם החללים. את
 לראות מתרגל אינך לעולם קל. דבר זה אץ
גופות. של מראן את

 גם העומדת בשאלה נתקל אתה כקורא,
 תמונות לפרסם עתון חייב האם :לפנינו

 מנגנון- האסטתי, החוש ? חללים גופות של
 : אומרים האנושית, הנשמה של הפנימי המגן

לא.
 שהעתון החלטנו רבה, התלבטות אחרי

 לקוראיו להנחיל העתון חייב לפרסמן. חייב
 חייב המלחמה. מציאות של אמיתית תמונה

ה זוהי : ולומר התמונות על להצביע הוא
 נראית שהיא כפי מוראותיה, כל על מלחמה,

 להחליט נאלץ אזרח שכל בשעה במציאות.
מל על גורליות כה החלטות עצמו בפני
מח הוא מה על שידע מוטב ושלום, חמה
למעשה. גם אלא להלכה, רק לא — ליט

 הזוועות את ממך למנוע משתדלים אנו
 חסרת־הרג- המצלמה אשר ביותר, הגרועות

ש חושבים איננו אותן. גם מנציחה שות
השאר. את ממך למנוע עלינו
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ש המלחמה־הזעירה, של הזוועות כל בין

 לשמור מאד קשה במלחמות, האכזרית היא
 אין אולי מאוזנים. ורגשות צלולה דעה על

ל העתון, חובת אולם כלל. אפשרי הדבר
זו. מבחינה חינוכית דוגמה להראות דעתי,

 שבית־ בשעה כי פנימית בהתנגדות קראתי
ה פרץ למוות, שבוי פידאי דן צבאי דין

סו בתשואות — ושוטרים אזרחים — קהל
בבכי. הנדון מרר שער, אותה ערות.

 נוכח מוות לפסקי־דין להתנגד אי־אפשר
 בעל אנחנו, נאלצים אם אך החמור. המצב

 נא אל זה, נורא באמצעי לאחוז כורחנו,
 הוא המוות ובעליזות. בשמחה זאת נעשה
 ״בנפול הצודק. המוות גם נורא, דבר תמיד

 פן לבך. יגל אל ובבשלו תשמח, אל אויבך
אפו...״ מעליו והשיב בעיניו, ורע ה׳ יראה
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 של ענין זהו מוסר. של עניין רק זה אין

העצבים. בריאות של לאומי, מוראל
לב את להכין נצטרך הסימנים, כל לפי
 מלחמה־זעירה־ל- של ארוכות לשנים בותינו
 לערוך נתחיל אם וירידות. עליות של פרקים,

נפ אם כערבי, לנו שנראה מי כל על מצוד
 שכמעט כסי ברחובות, במשפטי־לינץ׳ תח

ה את נאבד אם השבוע, פעמים כמה קרה
 הרי הדרך, בראשית עוד עצבינו על שליטה
שנע האויב רוצה אשר את בדיוק שנעשה

שה.
 יתרוננו נעוץ אויבים, מוקף קטן כעם
ה של הגבוהה האישית ברמה כיום היחיד

 רמה להוריד הפידאין יצליחו אם העברי. אדם
ש עד בהמיות של זריקה בנו להזריק זו,
 לבו בלב לפגוע שהצליחו הרי לרמתם, נרד
כוחנו. של

 ודמעות. דם של באווירה דור לגדל קל לא
הסכ את נבין אם זאת. לעשות חיזוים אנו
 בתקופות גם מפניה להיזהר עלינו יקל נה,
על-אנושית. התגרות של
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 העם ממיטב רבים, אנשים השבוע ראינו

 מתיש־ ,חיילים מנושטר־הגבול, שוטרים —
עלי עשו כולם כמעט ואחיות. רופאים בים,

ב לעשות הנחושה בהחלטתם עז רושם נו
והנאה. הנכון הדבר את הקשה שעה
 כה רושם עלינו עשה לא מהם איש אך
 שפריר. הכפר בני חב״ד, חסידי כמו עמוק
ב בשמחתם, אותם ראינו חדשים כמה לפני

 שהיא שרשית בשמחה תוססים הכת, חג
 ביום אותם ראינו השבוע הדורות. מורשת
מתי את מלווים וממושמעים, שקטים אבלם,

 וללא היסטרי זעם ללא ענתה, באהבה הם
תאתת־נקם.

ש ידעתי עצמית. בהכנעה מהם נפרדתי
אמיתית. אצילות־רוח — נדיר משהו ראיתי
 בלבד, שנים ארבע לפני ארצה שבאו אף

 והטהור היפה הטוב, לכל סמל בעיני היו
במדינה.

מכתבים
המערות אניצי

ל ״מלחמה ■ בו  היה )956 הזה (העולם עזה״ בנ
ע בנבוללה שארע מה של מדוייק תיאור שבו  ב

ת. לא האחרוז. תננו  התלקחו- לא תקריות, לא הס
א מלחמה אם כי — יות־נבול מלו בן ב  המלה. מו

שי תנו והחבלה הרצח מע שראל נ  הצידוק את לי
ח המלא ת לפתו לו עו פ חסלו ב  את לתמיד אתת שי

!עזה רצועת הנקרא המרצחים. קן

ירושלים עמיר, שמואל

ליז הייתי פי ה ב מי וברוסי  העולם מלחמת בי
ת שם ראיתי השנייה. לו עו צו שבהו נרילה. פ צ  פו

ת, הלוחמים  אבל מחסנים. צבאיים, מיתקנים רכבו
 עלובים, רוצחים הם נרילה. לוחמי אינם הפידאיז
שים האורבים  חייב דינם חסרי־מנו. ולאזרחים לנ

ם כדיו להיות !מוות :שוטים כלבי
גדרה פרדקין, פסיה

אני ש ... שי להודות אזרחית חובה מרגי  לאנ
שטרת שיכו יתחזקו צה״ל. ולחיילי ישראל מ  וימ

ד שמר. על לעמו המ
תל־אביב בר, אליהו

ע סיסמת שבו : ה
כדאי לא

!פדאי להיות
רחובות ברגמן, דוד

 לתקופת המרחב את החזירו ושולחיהם הפידאיז
שר הקדמון. האדם ת איש כא טל היה המערו  את נו
 עוף או אדם בהמה. כל לרצוח ויוצא מקלו

 זאת עשה שנה 5000 שלפני אלא לדרכו. שנקלע
שר רק האיש־הבהמה רעב... היה כא

חולון רמתי, יוסף
10 דרגה פקיד

ם סאמרכ  )963 הזה (העולם אל־נאצר עבד על ...
ש ט הלו ת. מז מע או ח המצי רו  אחד אינו המצרי ה

ר. מנדולי א הדו  הצליח שלא מפקד־פלוגה סתם הו
שב בקרב איש 190 להנהיג ע יותר שקל והו ה הנ  ל
מה צלנו, מיליון. 22 של או שי היה א צא בקו  מו

ב ד נ׳ו שלתי כפקי ה ממ רנ  בקריה... 10 ו
המפלגה* בפנקס כמובן, תלוי, זה

טבריה כהן, מרגלית
שות שכל ולהדגיש לדעת ...יש ת בין התנג  מדינו
ת להיגמר עלולה הזה האיזור בת שלא בהתערבו טו  ל

ת דווקא. הצדדים ף... היא בזו התפתחו  אשר טירו
ם ורק אך מעוניינים בו ת אלמנטי המדי שהעצמאו

סה נית א מ אצלם. שם או אצלנו, כאן — עליהם נ
קרית־ים לוינגר, יוסף

 אל־ לסאלח להידמות אל־נאצר עבד רוצה אולי
יש הוויתו, לבין איש של רצונו ביו אך דיז,

תנו שמעניין ומה רב. הבדל עדיין  כל אין :או
 השיקולים לפי דווקא יפעל מצרים ששליט בטחון

שב הזה שהעולם תם חו ם או בוני רו... לנ א עבו  הו
ת רוצה איו בזה הערבים. כל של שליטם להיו
 תחילה עליו 'זו, מטרה להשיג כדי אד ספק.
ר תנו לסנ אנו זמן מ להיפך. ולא — או  קיימים. ש

ת ישתלט לא פי  — עלינו ונצתון עיראק על סו
שתלטות לו שדרוש מה זה הערבי. העולם על לה

תליאביב רומנובסקי, גרשון

ם אתם תב מה מאמיני ב אל־נאצר עבד שכו
 על עצמי את וזרקתי הביתה ״חזרתי ? ספרו

שע לכם, דעו מיטתי...״  אחרי גדול, הכי שהפו
ת מתיחות של רנש בו יש רצח, ביצוע טטו  והתמו

ם מהם ואחדים עצבים,  על־ידי רק להירגע יכולי
ב החבר שגם כנראה בכי. טו את הרניע הזה ה

שקר). אינו (אם בבכי עצמו היה אם אבל מ
ש קצת בו שי. ת ת צריך בכלל היה לא אנו ש  מ

ח... לרצו
תו או ץ שהצטיין קרבי קצין ו  בחזית לבו באומ

שפיכת מתלהב ואינו ע — דמים מ  אינו מדו
ע ו חייליו את מרםן  נשים ורוצחים הם באים מדו

טה הישנים וגברים,  טוב־לב קצין לעזאזל ;במי
! כזה ושוחר־שלום כזה

תל־אביב דיין, יוסף

שגת שמידת
טונג, חברת בענייו לכתבתכם בקשר  העובדת אי

שבת לו ),965 הזה (העולם ב אי שפחתי בני כ  מ
ם הם תפי ת. שו עלו ד הריני בב תכב  להודיעכם בזה מ

שפחתי שבני מן כבר יצאו מ טונג מחברת מז  אי
ד בזמן אליה. שייכות להם ואיו כו טונג י ם אי כנ  הו

תפים עם בחוזה שו  על מיוחד סעיף האחרים ה
שבת שמירת יהודים. על־ידי ה

בני־ברק גניחובסקי, א.מ.

סופרות תרפה קוראים חובמת

ת •בעמוד עיון אנב או  מופרים על שלכם הפרפר
 :ב• נזכרת• )965 הזה (העולם ויצירותיהם

 מגונדרת בעלמה מעשה
ת. עצמה שהגדירה פר סו  מ

״ ״לא תי.  אמרה. כתב
מאן .,שום — עתה עד רו

״ !לתפארת חוכמה לי יש כבר אך

גן רמת־ שיף, דניאל

כקוד אהד כפה, אהד
שה הסרט שהיות נכון ת מע  הזה (העולם כמוני

 על מחפה עברית, המדבר עברי, סרט )961
ת. מגרעות ע, אבל רבו (העב הרוחות לכל מדו

עת בהתאם מדבר אינו ריות) השח שפתי לתנו
? קנים

נתניה אלמגור, דוד

פתרונים. (העבריים) ליצרנים
ם הסרט ...יצרני אי  כנוןו שלנו הקהל את רו

ת של  להם מספיקה אשר בלתי־מפותחים, תינוקו
שפה כי העובדה  היא הסרט שחקני מפי הבוקעת ה

א... כך ולא אושר. לחם לנרום כדי עברית הו
לו נם נראה הצער למרבה אי  מבקר' כל כרתו כ
ת וכתבותיהם ביניהם אתת יד בארץ הקולנוע בו תו  כ

ע, הסרט ״אמנם :כך בערך ר נרו מו הו ש ה  ממ
ט הסינכרוניזציה מעציב, שו  אבל... מצחיקה פ

שראלית הקומדיה זוהי שונה הי  אלפיים לאתר הרא
בו׳ שנה .״ ו

ע מדו שתדלו ... שות אחרים יצרנים י  סרטים לע
ק הזה הקטן המאמץ אם ? יותר טובים  מספי

לנו, שבי ע ב שתדלו מדו  יותר, להתאמץ אחרים י
שרון יותר להשקיע ד של יחם ויותר כ  לטעם כבו

הכלב. קבור כאן !הטוב
 ירושלים נצר, יעל

הישראלי. הסרט גס ואולי

סצאדין הייל
 )963 הזה (העולם העורר של הראשי במאמר

 אלא אינו החדש הרוסי הקו כי הדעה הובעה
ה והבירוקרטיה האינטליגנציה לחץ של תוצאה

טיות ביי יותר. טובים לתנאים סו

ר אני בו ם :אחרת ס ש עומדת כיו ברית- ברא
ת צו ע ת המו היגו ת. דינמית מנ ח מפוכ  מנהיגים ו

 עולה ברית־המועצות עוצמת כי יודעים אלה
לטו המאזניים כף את בקרוב ותכריע בהתמדה

שתפ גלעינית מלחמה שכל יודעים נם הם בתם.
ת את להחריב עלולה רוץ שו אנו לה. ה  כ; על כו

ע החליטו מנו מהיר. בכל מלחמה ל
שים כיצד ם 1 זאת עו  על־ידי המערב את מפלגי

ה ובריטניה, לצרפת התקרבות מסוו  ידידות של ב
 ילד שכל ומאחר דימוקרטיים. עמים שני ביו

אליו כי יודע ט ת רחוק היה ס מוקראט. מהיו  די
כרו. את חיסלו ז

ת ובאיזה דיו סו טאליו יורשי 1 י  את חיסלו ס
ת סטאלין אנדת עילו ת בי טי אליניס ט ש ס ! ממ

חיפה כהן, לודוויג

ף־סוף הניעה ובכן, טי שמנהיג העת סו ס מוני  קו
מר קם או ה היה לא סטאלין כי ו מהיטלר. שונ . 

ם וכל טי מוניס  אחריו ואומרים קמים האדוקים הקו
״ ! מן א שהו או ״  מארם־ בלקסיקון לזה, בדומה מ

הר. סיסטי מטו
חדרה ליבר, שמואל

והמפריד המאחד
תו מבין אינני ארו  הזנביץ הקורא של להתפ
פר כני־עקיכא יציאת על מחיפה,  הזה (העולם לס

ת״ר חברי נם ).964 ע על ויתרו בי  ועל למצדה מס
ת .לביצורים. לצאת כדי רבים, וטיולים מחנו  לקי־ .

ץ שומר־הצעיר. גו א״י, אחדות־העבודה ה פ מ ו ו
נו, בטחנו מו כ ת. יתר גם כן ש עו התנו

תל־אביב דגן, א.

כרו כיצד לראות טוב ת כל בני נז עו  התנו
שעת כי והזרמים ת חירום ב מי או שובה ל  הככנה ח
ח . המאחדת תית מצרות־המו דה... המפלג המפרי

עפולה ברגר, אליהו

היניקה מקורות
ר פו שת של ההרפתקות סי  ש-רדו המדענים שלו

אורך ס ל לו ש )963 הזה (העולם הני מר לי שימ  חו
שימה לעריכת מצוייו ת ר ט ת של מפור דו קו  הנ

ת על המעניינות דו שמתי שאני אלא הנהר. נ  ר
תו ר או סד ך. ב ה החל הפו דרי כסנ אל במקו וכלה ב

תיו  ישראל חיילי יצעדו בו הסדר לפי — רו
ר. בארץ או הי

רחובות שר־אבי, אלחנן

מנו כשקראתי  לא 764 הזה העולם חוברת את בז
ר ידעתי ת 199 שכעבו עו ת אזכה שבו  שנית לראו

ת את מונ שה ת שבט הא  המניקה שבאוגנדה. מאד' מ
ה. את ה אני !דחילקום בנ תה לא מקו  לראו

יותר...
מינה לביא, עמירם בני

ת כבר האם חשש. אין  סוף- לגמול מתכוננ
 עוד שתופיע לפני מיניקה, בנח את סוף

ה בעוד אותה ותנציח משלחת מ  ריפוד־ נ
טז׳ות.

תר הארוך הנהר ס. אינו בעולם ביו לו  אם כי הני
רי סו מי סיפי- פי מי ת. באמריקה ה צפוני קי 6970 ה

מטר. לוס לו א הני : השני הנהר הו כו ר או  8390 ב
ק׳ימ.

כפר־אתא ריטר, הרברט

תוב עורך  המיסיסיפי כי סבור עודו הכי
 שני חינם ק״ס) 2890( והמיסורי ק״ס) 4080(

 אמריקאים של דעתם למרות שונים, נהרות'
ם. אי שי בבי חו

הרוזי עוזי
בה חיכיתי ם כתבת על לתנו מו בה קינן, ע  הוא '

ם נרמנים נילה בי  הזה (העולם ברלין במזרח טו
כיון ).961 אתי שלא מ ם מצ  הנה כזאת, תנובה שו
:שלי

קסו 'מאד. אוהד רוזי... פי  ונ
ם־רעיונות  עוזי תמיד עמו

שנפסל ת וכ ע הנרוזי, כ
ש לא עוזי. אחד יתיא כ

תל־אביב לב,

זו דמי כוז
״׳ בוז •<שקתי לא א פ  שקר ).950 הזה (העולם מ

לחלוטין.
ת לא נ(י פלנ מ עלי ב ע. רציתי ארץ־ישראל פו פנו ל

תם אם כי או שים ב שר האנ  שלא או ביודעין א
דעין ת את מכבדים אינם ביו ת עקרונו ה המסנר
שה ם הזאת, קדו דון אותם מפירי ם בז מלכלכי  ו

טרס ראיית תוך אותם שי האינ  והפיכת הצר האי
טן לדבר־חולין דבר בל וזול. קטנ

ז צעקתי כן ו ב ם״ , אני לבוגדי ם. נם צועק ו כיו
ז : דעתי את שיניתי לא ם בו ם לבונדי הנמצאי

ת רו שו המח החמישי לגייס בוז 1 הזאת ו׳ומפלנה ב
צי שעה ושעה יום יום בל מ א מ אמ הטובים, ב הנ

ת והאצילים נים רו שו ה שב מפלנ  ויש — הזאת ה
שבילם למטרה האמצעים את הפכו שכחו ב  את ו
ם נם כאלה. רבים שח- לגנבים אני בז ביו ולסו
תם לכל תים. שר אלה או ד א צול הו עמדתם ני

הכללית. המטרה
.חיפה הכהן, יחזקאל

עקרוני כנזין
אי: צ מו ר הורתי זו שבת ב שאזל בנגב מסיו  כ

תי הבנזיז כוני מ מו נדרתי נם־ציונה. ליד ב ידי ב
ת את כוני מ דולת לתחנת־הבנזין עד ה  של הנ

אז, בילנ ם, אייזנברג לאחד השייכת מו  אה על במקו
שבת, יציאת רה. התחנה היתה ה  ׳ סנו

שתיו הביתה אייזנברנ למר הלכתי ת וביק בו די א  ב
ח ר התחנה את לפתו כו לס ש. הבנזיו את לי ו  הדרו

שובה — זאת יעשה לא הוא כי לי ענה בת
שבת שיוצא מי בפר־נצים. ב. ב  שידאג אמר. לננ

ק לו שיהיה בנזין. מספי
שאר לא שון־לציוו בנזין לקחת אלא ל' נ  ברא

תי ולחזור ה. למכוני ציונ בנם־
תל־אביב א״ א.

ת בעלי  המסקנה את להסיק עשויים מכוניו
ת  להימנע כדאי הפרינציפ שלמען ההגיוני

 שהפוינ־ בשעה גם בנס־ציונה בנזין מלקנות
למכרו. למוכריו מרשה ציפ

966 הזה העולם.21


