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0 תשבץ 1,1176 גוה 1111:1:
 אני אף החלטתי רואים שאתם כפי

 רבקה כותבת תשבצים,״ בחיבור ׳השתתף
 בזמן שנכתב תשבץ רואים: ואכן, רון.

 ות־ בתל־אביב, הגמנסיות באחת ולמודים
 לראות. מה יש בה שגם התלמידה, זונת

 זה תשבצים בחיבור עוסקת ירון רבקה
 חיבור לדבריה, ומעדיפה מספר, שנים

 המוטלים האחרים החיבורים כל על וה
 הספרות. בשעורי לימודיה בוזסגרת עליה

 מוכנה היא פנוי, זמן עדין לה נשאר אם
 ולקבל שישלחו הפתרונות על לעבור
זה. נסיונה על קוראים של הערות

אחת )1 יוזן:
 ישוב )4 תות.

 לא )10 בעמק. י
)13 קרס. )11

 )1\ אננלי. ה
 עצום. )15
 סור. ללא ראש
 הה־ )20 נר.
 אחיה )22 שלי.
 קרי־ )25 תמר.

 בן )26 הפרה.
 )30 נקי. )27 ין.

 בן )32 .למה.
 ביותר. קרוב תה

 )34 נהי. מלת
 הילד )36 עבה.

 בירה )37 'יו.
 שמש )39 פאית.

 ה־ בו )41 :ית.
 משתמשים ידים

 )42 הכתה. וד
 מקודם דלק;

 עצים נל )44
 לד. )40 ים.

 חשמל. יחידת
 בהולנד. עיר
 לא- )53 )ורה.
 )57 לעיל. נזכר )55 זאת. עושים זמוות
 )00 סוער. רקוד )59 בתוכו. )58 זרוז.

אנגלי.

 )3 בז. )2 הארי. ראש על )1 :וונך
 להגיע חותרים אליו )15 באסיה. ה

 חלף. )7 משה. אחי )0 השחמת. זק
 קרי- )12 שחקן. לכל שיש מה )9 שק.

 )16 טהתנ״ר. מדנית דמות )15 :אב.
)21 בביתי. לבקרני הבאים )18 ה.

 )26 זרוז. מלת )24 מחוק. לא )23 נבוה.
 בית. באלף אות )28 בעזרתה. רואים אנו
 )32 עמל. )31 בנגב. מפורסם קבוץ )29

 לאות פיו פער )37 כבד. לא )35 קלל.
 ב־ מזוהם )40 האניה. מכסה )38 עיפות.

 הלל )47 צמר. מחוטי ארוג )41 תל־אביב.
הממ למשרדי טורקי כנוי )49 במלחמה.

 תואר )52 קרקעות. בעניני העוסקים שלה
.ו אד )54 הולנדי. .  )58 תנאי. מלת )56 .
תבואה.

מכתבים
)3 מעמוד (המשך

 עזרה לתת כדי בכספי תשתמש הממשלה
 בצורת זה, וחסר־ערד באנאלי טפשי, לסרט

 מיוחדות פרמיות חיילים, צבאיות, משאיות
וכר. כאן, מחליפים שהם הדולארים על

 אביב ח, , ״ .״,בו ח••- דב
. .  שמסרו וההגנה, האצ״ל גיבורי האם .

 ראויים אינם המולדת, שיחדור על נפשם את
יותר? רציני לתסריט

תל־אביב שכולה, אש
עוסמאן כדי

 לשודמת שנונע במה העורר עם הצדק
 אין אד ).1174 הזה (העולם צחרה ולמדבר

 יש שכן עותומני. למילה ששייר במה כן
מבט והתימנים שהבבלים כפי זאת לבטא

 וכן דגושה), (בלתי הרפה ת׳ האות את אים
ב שמבטאים כפי

 במילה ממ׳ אנגלית
 קול למשל. 1'11£
 בערבית, נם יש כזה
 תורכית במילה ונם
זו.

 ברוך אוריאל
 תל־אביב סגלוכיץ,

. . מדו כבר אם .
 השפה טהרת על בר

 השמית, העברית
 משתמש מדוע אזי

 רע״ם במילה העורר
 רפובליקה־ ,(כלומר

 כל ערבית־מאוחדת)
 השמית שהמילה זמן

 קע״ם היא הנכונה
ער קהיליה (כלומר,

הנ־ ,מאוחדת) בית
שאכי

 וקהי־ נ׳מהור) (בערבית: קהל מהמילה זורה
(נ׳מהוריה). ליה

 בענין המקיפה התמונה על הערכתי אנב,
״פר הענקית בכתבתו הביע שהעורר המסים,
המסים״. על קינסון

נחלת־יהודה שאבי, שרה
הלסבית הבעיה

 על טאמרכם את קראתי עצורה בנשימה
 הזה (העולם בישראל הלסביות נל התפשטות

 זה, ממצב ננמלה אד שזה כאחת ).1174
וה שתאוריכם אציין היטב, אותו והמכירה

ביותר. מדוייקים היו שהבאתם סיבות
 בנערותי כי ללסביות, נתפסתי לי: אשר
 וסל־ ובוולגאריות בגסות חברי אלי התנהגו

 לפגי חברותי. את העדפתי וכד מהם, דחי
 הורי, עצת לפי לפאריס, נסעתי שנים ארבע
 העדינה בנישתו אשר בחור, הכרתי וכאז

 ומחצה שנה זה כעת ונשאתי. מלסביות נטלני
 5 בת חמודה בת ולנו לו, נשואה שאני

חדשים.
 שרק לציין כרי זה מכתבי את לכם כתבתי

הישרא הגברים של וחוסר־עדינותם גסותם
 אחרי ושרק לסביות, לירי הביאוני ליים

מזה. נגאלתי שנים כשש כזאת היותי
פאריס אוריון, יפה

 הכל הרי הלסבית, של לוידוייה בקשר
״הר כותבת: היא ומבוכה״. ומבוסה ״מהומה

ויו יותר אותי דוחה הגברים שעולם גשתי
. . ר. הג ... נועל־נפש בי עוררו הנכרים ת

 אותי. דחתה הישראליים הגברים של סות
 זה רוצים, שהם היחידי שהדבר הרגשתי

לא.״ ותו שלהם היצרים את לפרוק
 זו הנשים רוצות מה אז ככה, הדבר אם

רצ ומה לזונות? מתחברות הן למה ? מזו
 את לפרוק רוצות לא הן ממנה? תמר תה

 בעצם אז לא, באמת ואם שלהן? היצרים
רוצות? הן מה

 הגברים, של התנהגותם על מתאוננת היא
 תמר של מעשיה ואילו אותה. דחתה שזו
 היא הלא מידה? באותה אותה דחו לא

ביחד: שהיו בלילה תמר, על כותבת
.ממני יותר עור נהנית שהיא ״הרגשתי . . 

הר לא היא אבל מאד, עייפה כבר הייתי
 בכל אותי סרטה היא לרגע. אף ממני פתה

 לא כבר זה לי. והכאיבה אותי נשכה נופי,
ולא תו רציני.״ היה הכאב כי נעים, היה

־ ־ יייזי•  לא תמר של שהתנהגותה אפשר איד אז
 לא תמר של הגסות נועל-נפש? בת עוררה
 של גסותם היא מה ובכלל, אותה? דחתה

תמר? של זו לעומת הנכרים
יש אם יודע ומי קשות, בעיות אלה

 כמו צודקת. לא היא אופן, בכל פתרון. להן
 — האכזבה אף על — מנסים אנשים שהרבה

 צריד כך — בטפעל-הפיס הרף בלי מזלם את
 פעמים וכמה כמה מזלו את לנסות אדם כל
 שיודעים גברים נם ישנם זה. בשטח גם

 גם (אולי לנשור נם ואולי בעדינות להתיחם
 שלה. את מצאה לא היא רק כזה). אחד אני
והצ עלי להתיאש. ולא לחפש צריכה היא

יחיעם אלי,. ליחי.
עכר עס איש

א ל .. באינפור למשטרה עזרתי פעם .
 נשוי אני לי. מתנכרים הם עכשיו מציה,

ילדים. לשני ואב
 ואני נהג, מקצועי

ש מהמשטרה מבקש
 תעודת־יושר לי תתן
ל רשיון לקבל כדי

 מסרבים, הם מונית.
 עבר לי שיש בטענה
פלילי.
 שיש מודה אני

 אם אבל עבר, לי
 שיהיה — החוק זהו
 אני לכולם. חוק

 מוניות נהגי מכיר
 שחור שלהם שהעבר

 אחד משלי. כמה פי
 שעבר ערבי מהם,

 את פעמים עשרות
 נזק וגרם הגבול,

 הוא למדינה. גדול
׳וכששוח־ בבית־סוהר, כשנתיים ישב נתפס,

אברהם כני

 כל עם לנטור רוצה אני יותר. רוצה לא
 מדוע ולתמיד. אחת .פעם הזה הלכלוך

לי? נותנים לא
יפו אברהם, יצחק

הבשורה איש
ות הזה העולם את שבוע כל קורא אני

 ובידיעות במאמרים מאד התענינתי מיד
 ב״העולם כתוב אם אומר: הייתי השוטפות.

 קראתי כאשר אולם נכון. שזה סימן הזה״,
 על בסיפור משפחתי בני ושם שטי את

 הבחנתי ,11173 הזה (העולם מבשרת־ירושלים
בלתי-נכונים. דברים כותב הזה העולם שגם

המקו הועד כראש לפעול שהתחלתי לפני
צרי עבור ״מקורות" לחברת חוב הצטבר מי,
 הטור איום קיבלתי ל״י. 5425 בסד מים כת

שב תור נשלם לא שאם ״מקורות״, מחברת
 קראתי המים. את לנו ינתקו ימים, עה

 כמה אבל התושבים, של כללית לאסיפה
 היה המסיתים ובין לשלם, לא החליטו מהם

אלסייג. סלומון החבר
 רצו ולא שילמו מאתנו שהרבה מכיוון

 של בעצתה שאלתי האחרים, בשביל לסבול
 יפוי- וקיבלתי הרי־יהודה, האזורית המועצה

 להציל כדי לטסרבים, המים את לנתק כוח
נקלית. מסנירת־מים הכפר את

 אלסייג סלומון של אשתו באה אחר יום
 כשאמי במקום. הייתי שלא בזמן לדירתי

 אל- גברת אותה דחפה הדלת, את פתחה
 את להכות ורצתה הבית לתור נכנסה סייג,

 6 בן היה שאז בני, את שהיניקה אשתי,
 ילדיה, על הגנה שאמי בודאי חדשים.
 מהבית. אלסייג גברת את להוציא וניסתה

 בירה בקבוקי לקח אלסייג הגיבור בינתיים
ה אח קרע החלון, על אותם וזרק ריקים

ה בבית אבל השמשות. את ושבר רשתות
לבית. התקרב שלא התנ״ד על נשבע משפט
הבנ לא עדיין להם, האמין השופט איד

 אין שהבין. מה לפי פסק־דין נתז הוא תי.
 יכ-0 היה לא שזה ידע לא אם באשמתו זה

 וער ראש של ביתו התקפת אלא שכנים, סיד
לש למסרבים המים את שניתק אחרי הכפר,

 מים מסגירת הכפר את הציל ובזה לם,
כללית:
 היתה שם באלג׳יר, מכובדת היתה אמי
 23 במשד לילדים במרפאה ראשית מנהלת

לב נאלצתי הכפר אנשי רשעות בנלל שנה.
 הוצאות לי שנרם דבר לעיר, העברה קש

 שיטפל ועד הכפר לתושבי מאחל אני רבות.
 ממני, טוב יותר מבשרת־ירושלים בבעיות

בחינם. השרותים כל את להם לתת ושיצליח
 הועד יושביראש גולן, אליו

מבשרת־ירושליס. המקומי,
 על לחלוק היה יכול לא הזה העולם
 תיאורו סטה לא מזה חוץ השופט. פסק־דין
במקוס. מיפא״י נציג גולן, הקורא מתאור

הוליבוד שועדות
 בהוליבוד, הישראליות לארבע לבי לבי,

 במשכורת ובעוני, במחסור להתקיים הנאלצות
לשבוע. דולאר 500מ־ פחות של

(העו הכתבה את כשהכתרתם צדקתם אכן,
 בהוליבוד״. ״החלוצות בכותרת )1175 הזה לם

 מישראל, חלוציות פסה שלא לדעת טוב
ה עוד נותקה ולא

שלשלת.
נהריה רוזין, אסתר

י אנ . . ש רניל .
׳״ה של גליוז בכל

תמו יש הזה״ עולם
 שפיר• זיווה של נה

 דאגתי לכן רודן.
 עברו כאשר מאוד

 גליונות כמה כבר
 תמונה אף ואין —

 שקרה חששתי אחת.
 האח הגליוז משהו.

זי תמונת עם רון,
 האחורי, בשער ווה

 אני אותי. הרניע
 את למצוא רוצה

ה בנליון תמונתה
בא.
 צה״ל א״ יוסף סרן

תמונה. ראה המפקד!

זיוה

 ההיסטוריה למקרא
 ארבע של הקרבית
ב ישראל גיבורות

(ביני הסרטים עיר
 ה־ של מקלענית הן

הישרא ״מארינס"
יכולתי לא לים:

ו אלוהים להתאפק.
 לי: יסלחו העורר

 הזוהר, בפילם שם ארבע ארבע,
 — הלב מן השיר ובוקע

 ותזטר, תרקד סביבן הפרסומת
 — הכיף אל המוביל הפרסום
ובו׳. במרחב,.. התפשטו הוליבוד שועלות

ירושלים למד, אבי
 האמריקאי הצבאי העתוז מן קטע הנה

 בגרמניה, המופיע סטרייפם״, אנד ״סטארם
 לתפקידים זוכות ישראליות ״נערות על

 השאר: בין בהם.״ רוצות שכולן תנ״כיים
 להולי־ פלשו ישראליות יפהפיות ״שלוש

ב לתפקידים וזכו האחרונים בחודשים בור
ם... סרטים שני קרי  השחקניות שלוש כל י

 מדברת הררית מים רבות. שפות מדברות
 ורקדנית, ציירת היא רודן מים שפות. חמש
מנוסה.״ סופרת היא עדן אילנה ומיס

גרמניה פראנקפורט, גול, חנה

למונית. רשיון קיבל רר
 עם גם לעזור, המשטרה מוכנה לי גם

ואני אתם, שאעבוד בתנאי אבל שלי, העבר

טראגיות מסיכות
 שתי על בויכוח להיכנס מתכוון אינני
 ו־ לפרסם?״ ״למה — העתונאיות הגישות

 גם ).1170 הזה (העולם לפרסם?״ לא ״למה
 משהו להשתיק כדאי שלפעמים מודים אתם

 להעיר לי תרשו טוב. טעם של משיקולים
 פיר־ לא אילו מוטב היה אלה שמשיקולים

 ״התאהבנו המאמר את ן גליו באותו פמתם
במצרים״.

חיפה הר־זהב, א.
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