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מכתבים
כשרון גילוי

 אלכסנדר מר על מאטרבם את בעיוז קראתי
 נסיעתנו לפני ).1160 הזה (העולם זרחין

 זרחיז, מר עם נלחמתי ,1957 בשנת ■לרודזיה
 אנשי ׳טכל אחרי בעתונות, דבריו עם ■שיצא

עליו. השפעתי הפצרות הרבה ואחרי שולל. והוליכוהו לו התנכרו הממשלה
 ולמענו? בשבילו כל קודם נלחם מי אד

 פתקאות הרבה גם מלאים, תיקים לי יש לזה
 שר־האוצר ראש־הממשלה, על־ידי חתומות

 ועוד ברנטו פרופסור ובעיקר יוסוו, רב ונם
 את הציג מי ברחובות. המרע מאנשי כמה
 אותו שהוציא הראשון היה מי זרחיז? מר

 והלד לשדה־בוקר אותו הביא הכלים, מאחורי
ה ההקצבה שניתנה עד פסיעה־פסיעה עמו

המפעל? של לפועל להוצאה ראשונה
 בעצמו כותב זרחיז שמר מה תראו הנה

 זו: שנה בדצמבר 15ב־ אלי ששלה באיגרת
 רחשי מוקיר אני התשואל. נינה .,נברת

 לעתונאים אלה בימים מסרתי פעם לא לכד.
 השלום, עליו התשואל, למר המגיע הכבוד על
 אני פרם. בעדה קיבל ולא שטרח הטרחה על

 מתת שהנו כשרוז, בעל לשבח שאיז ,טוען
 לבעל לו לעוור השבח מניע אבל אלוהים.
כשרונו.״ את לנלות הכשרו!

נזטלון קרית התשואל, נינה
ערומים מפשיט

 התמרמרותי את להביע כאז בא אני
 הזה (העולם האחרו! הנליו! על העמוקה

הסטריפ על והתמונות הכתבה בגלל )110<וי
לחלוטיז. מיותרות היו התמונות אד הבעיה על לויכוח מקום אולי יש טיז.•

 למערכת המכתבים כותבי בשטות עיוו תור
 העתון קוראי בי! כי בנקל להוכח :אפשר
 פעם לא גבוהה; רמה בעלי אנשים נמנים

 עו״ד רופאים, מהנדסים, של תארים -מופיעים
 אנשים ועוד ותשבצו) חרל׳־פ עו״ד ►כמו
תר מטעז להם .שיש
 לי אי! גבוה. בותי
 קוראים שאלה ספק
 בגלל לא העתוז את

ה על כזו כתבות
 אלא טיז,סטריפ
 נוונו בגלל ראשית

ו הבקרתי הפוליטי
 על האוביקטיביים תיאוריו בגלל בז

 לשם במדינה. הנעשה
 איפוא, פרסמתם -מה

 את הרוחות, לבל
 ה״אטנית" תמונת

בשער, אלקיים תמר
 צינזרתם אם ואפילו ־

 שאר ואת שדיה, את
.תמונותיה?

 אי־נעי־ לי נרמתם
 אני ברניל רבה. -מות

 בעבודה לחברי לעיוז העתוז את מעביר
 ולא להעלימו רציתי הפעם לקראו. -החפצים
 שחטפוהו ואלה ממני. נחטף ממש יכולתי,

 העורר מאמר את לקרוא כלל טרחו ■לא
 או זרחיז המהנדס על הרו״ח או (הטוב!)
 מקורות בניתוק איומי־הסרק על הסקירה
 בהם בעמודים ישר פתחו אלא הירד!,

ה ״האמנית על המצולמת הכתבה מופיעה
 שאחרי אלא אסוז, איז עדיין בכד גדולה״.

 עינם את היטב הזינו האלה הצבועים שיכל
 רק כז, כז, בזלזול: הפליטו תמר, במערומי

לזאת. מסונל הזה העולם
ב הנשאלים 15ם־ — בכללה הבעיה על

 אני ופסקני. מוחלט בלאו השיבו 12 משאל,
 בכנסת להעביר יש לדעתי אליהם. מצטרף

 מעיז פיגול הצגות איסור על דחוף הוק
מוצקי! קרית מנחמי, אבישי :אלה.

 מיום שבועונכם קוראי על נמנה הנני
 גם החסרתי לא כה שעד ודומני הווסדו,

 העניז ולמרות כז פי על אף אחד. גלייז
 לוותר החלטתי — בקריאתו מגלה שאני הרב

הביתה. להביאו ולא השבוע נליוז ־על
 עירום תמונות בתוכו כולל הזה הגליוז

 שהגדולה ילדי, של סקרנותם את המעוררות
 ואז ארבע, בז והקטז תשע בת היא .בהם

 מתפשטת היא ״מרוע כגון שאלות כאות
 זה. מסוג שאלות הרבה ועור -ערומה?"

ש כד על־ידי כי עצמי את משלה אינני
 זה. מסוג בתמונות מלהזות מילדי אמנע

 את ולתקז מוסריותם רמת את להרים אצליח
 זה, בדור זוכים הם שלו הקלוקל הח״ינוד

אלה? תמונות לתרץ עלי כיצד אולם
 הצצות בעיות לעורר עתוז כל של חובתו

ולכ לדה שאפשר לי נראה אולם ושם, פה
 ויתור כדי תור ה״סטרים־טיו״ בעית על תוב
תל־אביב קורא, מסויימים. צילומים על

 מסויימים, אנשים של צביעותם את יוהוכיח אחד: בדבר לפחות הצליחה הכתבה ...
למערכת. המכתבים כותבי ביניהם

ב עומדים האלה המכובדים האנשים כל
 בריג׳יט של בסרט לחזות כדי ארוכים תורים

 מערומים. של רנע להם המבטיח בארדו,
התמר מתמלאים הם הסטריפ-טיז, ככעית רציני באופז מטפל רציני עחוז כאשר אולם
 בתמונות). עיניהם את שהזינו אחרי (כמובז עמוקה מרות
!בהם תתחשבו אל

תל־אביב קרני, יחיאל
הרחומים מן ■הזהר

ה על בעתונכם הרשימה קריאת בעקבות
 (העולם המנוח דרברניקר יצחק לוי מפקח

 על שיחה במשפחתנו התעוררה ),1161 הזה
ה הט^יס הימים

ה כשדרברניקר הם,
 פשוט שוטר עוד יה

 של ימיה בראשית
 סבור אני תל־אביב.

 לצייז יהיה שכדאי
 אחד את בעתונכם

אבי. של טזכרונותיו
ל החל בה בתקופה
 של הנוהג התפשט
 אופניים על רכיבה

ה ולננבי בתל־אביב
לג קשה היה עיר
הדיליז׳אנ־ את נוב

שמ כר ומשום טיט,
 קל כלי לגנוב חו

דר־ זה ה*ה יותר,
ל שהצליח ברניקר

גני למכת קץ שים רחום
או. של האופניים בות

תל־אביב מטלון, ר.

 שמת, המשטרה מפקח על לכתבה בקשר
 הנני (דרברניקר), רחום יצחק לוי הקציז

 רחום. בר כל היה לא רחום הקציז להעיר:
 בדרגה מהירה עליה היתה היחידה מטרתו

 אנשים לשלוח כלל לו איכפת היה ולא
 אותי נם ברמלה. המרכזי לכלא הפים־מפשע

סירב כאשר וגסה פרועה בצורה קילל הוא
 תסלחו שאודה. רצה שהוא במה להודות תי
פר שיניחו אלה ביז אהיה לא אם כז אם

קברו. על חים
תל־אביב ג., ד.

רב לך עשה
 העורר שכתב מה עם לבי בכל מסכים אני

 הזה (העולם הרבנים״ ״שוק החשוב במאמרו
 פסול מצא למה רואה איני אולם ),1161
 בידו התת־מקלע שמחזיק נורז שלמה בהרב

 על אוסריז איז הקדוש. ספר־התורה עם יחד
 לבו לתת ויואיל מלחמה. כלי לשאת רב
 נם משמע רב, הקדושה שבשפתנו כד, על

 כמו חיצים, יורה נם ומשמע ואדוננו מורנו
 דרכי כל רבים בבל אל השמיעו שנאמר:

 רבים מפרש: ורש״י כ״ט) נ, (ירמיהו, קשת
חיצים. יורי —

ירושלים לוי, יחזקאל
 שנים במשר דעתכם. לסוף לרדת לי קשה

 של השתלטותן נגד נלחמים אתם ארוכות
 הדת על בלעדי באופז הדתיות המפלגות
 מונו- כל איז כי כד על ועומדים במרינה,

 באים והנה במדינה. הדת על לאלה פולין
 דברם עושי על נמנה שאינו מועמד להציע

 הרבנות, למשרת ורפאל שפירא האדונים של
נגדו. קמים ואתם
 החיים שטחי כל על מפא״י שלטת כה בין

 על נם תשלוט לא כן אם מדוע במרינה.
 אחר, ארוז של רצונו לעשות מוטב הדת?
אדונים. שני של לקפריזות להיכנע מאשר

פתח־תקוה הלפרן, י, י.
המלאכה את ״אהב אומרים: היו חז״ל

נת כשהרבנות בימינו, הרבנות." את ושנא
 קשורה היא אין וכמעט מתוכנה רוקנה

את ״שנא היא: הסיסמה מעשית, בעבורה
הרבנות." את ואהב המלאכה
 מקצרים דברים ״שלושה חז״ל: אמרו ועור

 ספר לו שנותנין מי אדם: של ושנותיו ימיו
 ברכה של כוס קורא, ואינו לקרוא תורה
 ברבנות.״ עצמו והמנהיג מברר, ואינו לברד
ש שר־הדתות קבע למה ברור לא כר משום

 האם .71 גיל מעל יהיה לא לרבנות המועמד
 לא בימים צעירים אנשים שדווקא רוצה הוא

 מתבקש זה במקרה והרי ימים? יאריכו
 כבר שראה בימים, בא ארם שדווקא מאליו
 חיי המקצרת המשרה יטול שנים, הרבה

בעליה.
תל־אביב קדרון, שלמה

מתושבצת אישיות
 שהנהנתם השינוי על לב מקרב ברכות

 הוא האחרונה בתקופה שלכם. התשבץ במדור
ה תשבצי לפתרון. מדי וקל למשעמם הפר

הח בעתונכם לאחרונה המתפרסמים קוראים
 ואחד במדור, העני! את בכל־אופן, לי זירו,

 אישיותו בין ההשואות היא לכד הגורמים
 שהם כפי אופיו קוי לבין התשבץ מחבר של

התשבץ. בניסוח משתקפים
תל־אביב קובנר, גרשון

מאונן. או מאוזן אדם הוא אם למשל,
והפרס השיר

 ״בנעליהם״ מיבצע על הכתבה את קראתי
הח ביום ה״רוטרי״ מועדון על־ידי שנערד

 בדצמבר 17ה־ מישי,
 ״תל- קולנוע באולם
 הזה (העולם אביב"

 אחד הייתי ).1161
 בתחרות המשתתפים

להנ מודה אני זו.
 בעד ״רוטרי" הלת

 לי שנתנה ההזדמנות
ול במבחן להשתתף

הסטיפנדיה. את קבל
לעצ מרשה אני אד
אלש כי להעיר מי
בפני, שהוצגה לה

 השיר מנגינת בצורת
מאמע״, יירישע ״א

 כפי נכון, לא עניתי
זו, בכתבתכם שצויין

 השאלות שכל כיוון
 מופנות היו האחרות

ב אחרים, עמים אל
 לפנינו. שהיה הנושא לגבולות מחוץ תה הי־ זו שאלה ורק התחרות. לנושא התאם

בנעלי כלומר, ״בנעליהם״, היה המיבצע שם  היתה זו שאלה ואילו אחרים, עמים של הם
 שאליו היהודי, העם בני אלינו, מכוונת
מופ היתה מחשבתי לכן זו. מנגינה שייכת

 שידעתי אף־על־פי לנמרי, אחר בכיוון נית
 אי־ גם נבעה מכאן הזאת. המנגינה את

ההבנה.
ח׳ נתה תלמיד רכטר, אלכסנדר

תל־אביב גרץ, ספר בית
ש כנענים, בידי התחרות נערכה אולי
זר. לעם היהודים את חשבו

המלבות פולחן
 (העולם הפספורט״ ״חתונות על כתבתכם

הז הגיע ובמקומה. מאלפת היתה )1161 הזה
ההגי גל בפני הסכר את יקים שמישהו מן
שתמ הסבורות הטיפשעשרה בנות של רה

אשרן. את בנכר צאנה
חיפה לוינסון, רנה

 של המוזרה״ ״התופעה על מתריעים אתם
 עם נשואין על-ידי ישראליות נערות הגירת

 זה בכל כי רואים אינכם האם מיליונרים.
ל ״מלכות" של הטפשיים הפולחנים אשמים

 ללב מכניסים האלה הפולחנים כל מיניהן?
 רגשות ב״כתרים״ שזכו הישראליות הנערות

 בדתמותה לכל ובוז התנשאות יהירות, של
פשוט.
היש הנערה ידועה אלה פולחנים בלי גם

 קצת ואפילו ומתנשאת יהירה בתור ראלית
ה המצב ובגלל לבחורים. ביחסה שחצנית

 בחורים עשרות מחזרים בו בישראל, נוכחי
 בי נערה כל כמעט סבורה אחת, נערה אחרי
למלכות. ראויה היא

י ו ז ה י ל  כ
ר ו ד י ס ם ו י ל ס

ה משה עי ש י ־ בן
ף ככר גו זנ 24749 טל■ גי. ד׳
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