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תשע־תשע־תשע. מסכר גליון זהו
 בגלגוליו הזה העולם של לקיומו שנה 20 המשלים גליון ה־סססז, גליון הוא הבא הגליון

הנוכחית. במערכת וכלה בערב 9ב־ החל נים, הש
 999 מתוך 349 שהוצאנו במערכת, כאן, בשבילנו לא. ותו יבש, מספר זה בשבילך
 מייגע, תיכנון של שבועות 999 מתיחות, של שבועות 999 — עצום מספר זהו הגליונות,
הדפום. למכבש מתחת הגליון ויציאת האחרון, ברגע שינויים משברים, אכזבות,

 ארוכות ישיבות חודשים. כמה במשך לו התכוננו משמח. מאורע להיות צריך היה זה
 הגליונות כל תמצית את לכלול צריך היה הוא ה־סססז. גליון תכנית לעריכת הוקדשו

 את השנים, 20 במשך דפיו מעל שהשתקפו והעצובים המרוממים רעות המא את הקודמים,
 הזמנים מן בזמן שהשתתפו — שלונסקי ועד מאלתרמן — ידועים סופרים של יצירותיהם

 הראשונים מחיבוריהם כמה שפירסמו — הח״מ ועד בן־אמוץ מדן — צעירים ושל בעתון,
עמודיו. מעל

 אפשרות כל היתד■ לא ראשית, האלה. התוכניות כל את ביטלנו השני, הסיבוב שפרץ ברגע
 השוטפים. הגליונות את להוציא ברובה, המגוייסת המערכת, בידי עלה עצום בקושי — טכנית

בוטלו. וההכנות התפקידים שאר כל
 לשמחות להתלהב מאתנו איש היה יכול לא מסביבנו׳ ההיסטוריים המאורעות בגבור שנית,
 שהגיעו בארץ העתונים ומעטים עתון, של בחייו ארוכה תקופה הן שנים 20 קטנות. פרטיות

 עברו צה״ל שחיילי שעה שנתגלו והזמן המרחק מרחבי לעומת וכאפס כאין היא אולם אליה.
טיראן. של האפוס את וחוללו אל־שייך שארם לעבר פרצו הר־סיני, פני על

★ ★ ★
 בגליון לעשות מה עצה טיכסנו משרותם, זה, אחר בזה המערכת, חברי חזרו כאשר
 להקדיש החלטנו כולנו. בלב ניצוץ מיד שהדליק רעיון השולחן על נזרק זו בישיבה ה־סססז.

סיני. מלחמת חללי הנופלים, של לזכרם חגיגי, להיות צריך שהיה המורחב, הגליון את
 הטראגי המיפקד בחרדת־קודש: לך נגיש אותו מפעל הבא הגליון במרכז יעמוד כן על

המולדת'. תחי למען ״נפלו השם את ישא אשר והמרומם
 העומדת כאישיות ודמות דמות כל לתאר היא מטרתנו הספדים. של אוסף זך, יהיה לא
 עצמו את שהקריב ושאיפות, ורגשות חוויות של מלא עולם שלם, אדם — עצמה בפני

חיים. שנשארנו למעננו, — הקרב מזבח על
 שלא ראינו אך אחד. גדול בגליון השני בסיבוב הנופלים כל את להכליל תחילה רצינו

 המפקד יימשך לכן לו. הראוי המקום את אדם לכל שעה אותה ולהקדיש זאת, ת לעש נוכל
 התחלת אחרי גם זו עצובה חובה במילוי לנו לעזור ההזדמנות לך ,ותינתן שבועות, כמה

שנפלו. וחבריך ידידיך על חומר באספקת הפירסום,
 שום תהיה לא המוות. בפני המוחלט השוויון על הדין: חומר בכל נקפיד אחד דבר על

 כחברים. יחד, נפלו הם הטירון. לבין האלוף בין החדש, העולה לבין יליד־הארץ בין הפליה
להציגם. נשתדל כך

 יעלה זאת שבכל מקווה אני וחסרי־מלים. דלי־רגש העליון הקרבן מול עומדים כולנו
גדול. דור של נציגיו — אלה צעירים 180 של תמונת־אמת לצייר בידינו

מכתבים

 ,26785 טלפון תל־אביב, ,8 גליקסון רחוב
 ״עולמפרס״. : למבדקים מען .136 ד. ת.

בט״ס. הזה הסולם :לאור המוציא
,62239 טל. ת-א, בע׳ט, שהם משח דפוס

 ה• תוכו עבור אחראית איננה המערבת
 תחת המתפרסםות מודעות כולל מודעות,
 לנוסע" .רו״ה לצרכן," ,רו״ח הכותרת

 המערבת. על־ידי ונערכות המוכנות וכוי
תל־אביב. ובניו, מוטל דור :החפצה

.5673 מם' מלפוז ,24 אחד־חעם רחוב

הכלתי־קדושה הברית
 ועבר האמרשילד איזנהאור, ביז הקנוניה

 דרד סימז היא )998 הזה (העולם אל־נאצר
 שהיא — הבינלאומיות המדיניות בתולדות

 וחוסר- רמאות ציניות, של ארוכה שורה
 פגז נם אבל חלקות. במלים עטופים טצפוז
 ותמיכתה פנו נשאר משי בכפפת העטור

 אלא אינה המצרי ברודז ארצות־הברית של
והיושר. החופש בעקרונות כנידה

 מתור פעל איזנהאור כאילו ההסברים כל
 התחסדות אלא אינם העולם לשלום דאגה

 עשה אשר את עשה הדגול הננראל צבועה.
 האמריקאי הנפט לשלום חשש מתור רק

 את להפקיר מוכז היה זה, ובשביל מסעודיה.
אמביציות. אכול רודן בירי ישראל נורל

תל־אביב חנן, אליהו

 אפשר מילא, — אותנו תפקיר שאמריקה
 נם סכין ■תתקע שהיא אבל לכד. לצפו היה
 איש לוה — כביכול שלח הברית בנות בנב
. ציפה לא . .

רמת־גן ברמן, שמואל
מס הייתי האמרשילד ראג של במקומו

1 העולם שלום למעז מהאו״ם, מיד תלק
אל־כרמל דלית חדיד, פרס

 להעמיד האו״ם יכול מוסרית זכות באיזו
 בוצע שם בהונגריה, אובייקטיבי? שופט פני

 האמרשילד למר אין האנושות, נגד פשע
 כשאומה כאז, ואילו רגל דריסת ולשליחיו

 לסכל כדי לידה נשקה את נטלה קטנה
 המכובד הארגון קם לכלותה, אויביה מזימת

 ״הקר- ליטיז ומתייצב האחוריות רגליו על
 מילא כז לפני שעות 24 אשר המסכז, בז״
והעולם! האיזור שלום על ובאיומים מחרידות בצריחות האוויר את

תל־אביב לוין, ז. ד״ר
הגדול הטימטום
 (העולם ההסברה מנננוז על התקפתכם

 שורה כל עם במקומה. היתה >998 הזה
 הטיבחז בשעת אם חמתי. עלתה שקראתי,

תפקידו? מה — האומה ענייז את זה מנננוז שירת לא העליוז
 על-ידי בשבת, לי ניתנה לכד התשובה

 איש אלף 35 כי הודיע הוא ישראל. קול
 וכי הסברה. בבימות שונים, לנואמים האזינו

 האם העולם? לאומות או ההסברה חסרה לנו
 השעה, צרכי על יקשקש נכבד ששר כדי
 מאוח הוצאו ההיסטוריה, כנפי משב ועל

 ויבין ידע שהעולם כדי או — לירות אלפי
 נקנה אנחנו הרי מאבקנו? ואת מצבנו את

ו נאומים. בלי נם הבטחון מלווה איגרות

 ל• ימשיכו נידדלהי של הסטודנמים אילו
 איז אם המצרית לתעמולה רק האמיז
ומרצים. חומר להם שולח ההסברה מנננוז

חיפה גרובר, שולמית
 לדעת הכבוד כל עם לרעתכם. מסכים אינני

להס זרים לעתונאים לתת איז וכו', העולם
 בשעת כוחותינו ביז חופשי באופו תובב

 יותר ומפרסמים ספטפטיס כד נם הקרב.
 במו לפתוח צריכים נם אנחנו האם מדי.

זרים? סוכני בפני הסודות שערי את ידינו
צה״ל רז, אליהו

 והתרוממות. התלהבות מלא מסיני הזרתי
 במלחמת בצה״ל ונם הבריטי בצבא שירתי

 ראיתי לא הפעם ראיתי אשר אבל העצמאות,
הומא ממושמע, מאורגן, חזק, צבא מעודי:

 ב־ הזאת התמונה את לראות רציתי ני•
 לא לשמו ראוי כתב אף לשיא. עתונים.
 קראתי כאשר הדבר. את להנציח הצליח

 ענין היתה סיני מלחמת כי זרים בעתונים
 על כלום ולא הוכיח שלא בכד, מה של

 ואם התפלאתי. לא כבר צה״ל, עליונות
 הערבים בין תתפשט חודשים כמה בעוד

 בנצחוז ננטר השני הסיבוב כי האמונה
 שהוא דבר אוחו של תוצאה זו תתהיה מצרי,
ההס על הטמונים טימטום — מפשע נרוע הישראלית. ברה

באר־שבע שור, משה
 איש־השנה

כערבית
 בעמדה מצאתי אני נם

 את רפיח ליד ערבית
 הערבי המצוייר העתון
 המאמר תרגום שהכיל

 ״איש־ על הזה העולם של
 אל- עבד נמאל השנה״
כ הראשון ברגע נאצר.
 ואמרתי עליכם עסתי

 לספק הטעם מה לעצמי:
 לפולחן חומר לערבים

ה הרודן של האישיות
 כשהתחלתי אבל מצרי?
המ המאמר את לקרוא

דע את שיניתי תורגם,
 שהם ראיתי לגמרי. תי

 ובכלל הכל, את העתיקו
 הס־ התיאור את נם זה

 מדינת מטרות של דוייק
אפ ניתוח את ישראל,
הנ ואת השלום שרויות

יש בין שהמלחמה בואה
א תגרום והערבים ראל
 גם הצדדים לשני סון

יחד.
 שלמאות לי מתאר אני
 אותו של הקוראים אלפי

 הפעם זאת היתה העתון
 נ־ את ששמעו הראשונה

הישרא קודת־ההשקפה
 ובזה המלחמה, על לית

 טוב שרות לבטח נעשה
להא התחלתי למדינה.

 ב־ צודקים שאתם מין
 לנהל שאפשר טענותיכם

 וטובה רצופה תעמולה
חיפה מנצור, יחזקאל לגבול... מעבר גם

בשבו הזה העולם מאמר של העמודים אחד
זה. בעמוד תמונה ראה סאעה, אחר המצרי עון

שלום שלום,
 רילף יוסף הקורא של מכתבו את קראתי

 שיחות- שננהל המציע ),998 הזה (העולם
 אפשר איר פארוק. המלד עם אפילו שלום

 פארוק הרי הדעת? על כזו הצעה להעלות
וה הרקבוז סמל מתועב, נואף אלא אינו

 מעדיף הייתי פנים, כל על אני, שחיתות.
 עוד הערבים עם מלחמה של במצב לחיות

 שלום על לסמור ולא שנים, עשר או חמש
 דבר, של בסופו כי, למיניהם. פארוקים עם

מת משטר ויקום הנוכחיים התנאים יתחלפו
 לידי נבוא אתו אשר ערב, בארצות קדם

 הקורא מציע שעמם הפארוקים, ואילו הסכם.
 - שלכת כעלי יטואטאו ברית, לכרות רילף
בריתם. בני בל ואתם

חולון פינטו, אליעזר
 ובנרות עצמית יבולודחשיבה לדרגת מניעות היו ערב עטי של הרחבות השדרות אילו

 כי למסקנה מניעות שהיו הרי המחשבה,
 להתאחד הוא המרחב עמי כל לטובת

אימפ מזימה כל להדוף היכול מלוכד, לגוש
 אבל בעולם. שהוא צד מכל ריאליסטית

 ללא אידיאליסטים נהיה אל דחילקום,
.תקנה . מעשי. ערד הסרוח בסיסמאות להשתעשע הזה להעולם לו אל .

אונו קרית דניאל, איתן
 אה לקבל חופשי עצמי את רואה אני

 המשדר אל־נאטור״, ״דאוד על כתבתכם
 )998 הזה (העולם ישראל מקול בערבית

 נכונה בהסברה הצורר על ממאמריכם כחלק
 שאתם מה לתכנן הצורר ערב,.ועל עמי בין

שלום. התקפת קוראים
 על שבחים רק מלא אני כלל, בדרר

 דאור אבל שלכם. הלבן הטט״כל רעיון
 כזה. בטט״כל לשמש יכול אינו אל-נאטור

 של לחולשות לועג מדי יותר הוא כי
 זר לארם שאסור דברים אומר הוא הערבי.

 אני, אבל נכונים. הדברים אמנם, לומר.
 אדם מפי אותם לשמוע לי נעים לא כערבי,

 של תועמלן דבר, של בסופו שהוא, זר
ה תגובתו נפשית, מבחינה אויבת. מדינה

 איכפת מה .אז היא: ערבי כל של ראשונה
 אז רע? שזה ואומר מזה צוחק הוא לו?

הזה!״ בקו אמשיד דווקא
 חדש מקריין לטובה הופתעתי זאת, לעומת

 מצרית. בערבית המשדר ישראל, קול של
 ביותר הטוב הקריין שהוא חושב אני

 מה- אפילו טוב יותר — כיום בערבית
 נבונים, דברים מדבר והוא המצריים. קריינים

 דווקא גברים. אל גבר שמדבר כמו הגיון, עם
פתג המעוות אדם לא להשפיע, עלול הוא
מ צחוק לע׳עות כדי עתיקים ערביים מים הערבים.

נצרת פ״ א.
העברית המרילין תנועת
 חנוכה גליון את כשקראתי מאד רגזתי
 לקרוא אי־אפשר בעצם, ).998 הזה (העולם

הטרי לחג הקדשתם לא כי חנוכה, בליון לו

 כשחיעתי אבל אחחת. שורה אפילו העברי
חפארר לכם. סלחתי גלילי, לילי של לעמוד

 היחה בלונדיוח״ מעדיפים .החשמונאים דיה
כה ראשיים. מאמרים מעשרה יותר שווה
לילי! לחי

נתניה סיסון, דויד
 מרד הצליח למה לי ברור עכשיו

 ב־ הרבה למצוא אין כידוע, החשמונאים.
החשמו אז העולם. של זה בחלק לונדיוח

הת וממלכתם בפר אחרי כפר כבשו נאים
 הפלא בלונדיות. למצוא כדי והכל — פשטה

. נורווגיה את כבשו לא שהם רק הוא . .
חיפה קרלינסקי, דני

 המראה כזה, בתסריט מצאתם דופי מה
 וחוץ אבותינו? של הגבורה מעלות כל את

 בו מגישים אין לגמרי: כשר הוא מזה,
 ואפילו — מנצחים היהודים חזיר, בשר

 מטעם מניעה בל ואין יהודיה, היא מריליז
 המכבי, יהודה וביו להאפי־אנדבינה הרבנות

מאיר. נולדוויז וסטרו משה כדת
ים בוז־ שמואלי, רן

ץ האיש מי
 חנברת של סיפורה את רב בענין קראתי

 מכנים שאתם )998 הזה (העולם בופם!
מדוע אולם הישראלית״. אדלר ״פולי אותה

 המפורסם הציבורי האיש מי אומרים אינכם
 נשואין? של שעות 48 אחרי אותה שנטש
 פרטים מלגלות פוחד הזה העולם ממתי

כאלה? עדינים
צפת שור, דויד

 ני סבור הזה העולם אין ומעולם. מאז
 נושא הם ציבור אנשי של הפרטיים חייהם

 לתפקידם נוגע הדבר אין עוד כל לויכוח,
הציבורי.

גלגל כתוך גלגל
 קואופרטיב השתפות על הסיפור את קראתי

 מדבר מי הבנתי לא ובסוף סיני, במיבצע דן
 )998( הזה העולם של דו״ח זה העם מי. על
 שייר לטי עצמו? על דן של רו״ח או דן, על

הפרסומת? גלגל
 תל־אב־ב גרמן, ראובן

 לנוסע־ ״דו״ח המדור כמובן. לאוסובום,
 שמצויין כפי בתשלום, מודעות של מדור הוא

בליון. בכל זה עמוד בראש בפירוש

הקרב עלילות
ש מצאתי ובו', וכו׳ אלה טרופים בימים

״ה המשל והנה, קרילוב בכתבי לעיין הות
מ קרילוב על-ידי שעובר והיתוש״, אריה
רעיונות: בי עודר אחר, ממשל של משלו

לי מדוע משל, לעבד מותר לקרילוב אם
 התוצאה: הנה אסור?

התרברבות, דברי אגב אריה,
 השמות: זו פעם השמיע
שמים, מעל אמחה ״היתוש

אפסיים!״ בכל נוחי רב כי
 לקרב, לצאת יתוש מיהר
 רב, בעוצם אויבו עקץ
 כוח בלי אריה נפל עזי

לברוח. החל ולסאורתו
עבדול, נאצר הוא הארי
 גבול. כל עבר רהבו

 סבא ישראל ויתוש,
עזה). (וגם סיני כבש

תל־אביב בן־דויד, ג.
לוחמת נערה

הזה (העולם הצעירה העולה של סיפורה
 במחיר לחתנה, אביה על־ידי שנמכרה )993
 זאת בכל אבל מזעזע. ממש היה לירות, 150
 שאותר הראה הוא כי חיובי, דבר בו היה

ו הזאת הארץ רוח את ספגה כבר צעירה
הבי מימי ששררו בכבלים, למדוד ידעה
 אביה פי את המרתה שהיא והראיה: ניים.

 לבנה לפחות כי נחושה והחלטתה הנבער
הדבר. אותו יקרה לא היא

ירושלים מימון, רות

999 הזה העולם2


