
 שבחשיבה אבנר' סר חושב באמת האם או
 ב־ טוויינים בלתי הם באם להבחיז אפשר
 מדינה, בכל שמותר מה לנו האסור נטק?
 במידה רק בלתי־חוקיים? נונבי־נבול לגבי

תוקף. בכל זאת לננות יש התעללות, ,היתד,
פתזז־תקזנה רוזנבוים, חיים

ב הרחוק מהצפון עברו ערביים צעירים
 מנת על עזה, בואר הרחוק הדרוס שבילי
כ מפשע חפים ילדים ולהרוג הנה לחזור

 ״קארל עם פידאיון באנשי שפריר, בפר
 או זו בצורה קיבלו הם בידיהם. נוסטאב״

 עושים אתם אבל להם. המניע אח אחרת
לקדושים! אותם

תל־אביב צה״ל, נוה רם, איתן
מדוע הרש להודעות להאמין צריד ...

 בשה־ באלה, במקרים הממשלה ׳טל מיות
זכו שהרי ההיפר? את מלמד בעבר ן ו י נס
הממ של הראשונה ההודעה היטב לנו רה

 שאירע בבפר־קאסם, ההמוני הטבח על שלה,
 מששה למעלה במשך .1956 באוקטובר 29ב־

 ב־ רק העובדות. והושתקו הוכחשו •טבועות
 הבטחון ושר הממשלה ראש הואיל 12.12.56

 בה בכנסת, הודעה למסור בן־נוריון דויד
 שעל כפרים בבמה שהוכרז ״עוצר על דיבר

ה אנשי חיי שטירת לשם המזרחי הנבול
בכפ . . . הפידאיוז פעולות מהתגברות כפר
ל לבתיהם תושבים כמה שבו אחדים רים
 משמר על-ירי ונפגעו העוצר שעות אחר

 49 לטבח הרשמי התיאור היה כזה הגבול."
הנבול. משמר בירי וגברים ילדים ;שים,

תל־אביב טובי, תופיק ח״כ
וקרובות רחוקות בעיות

 רות הקוראה עם שלם בלב אני מזדהית
 רבים ).1254 הזה והעולם מירושלים דורון

קור ובעולם בארץ וממני מכנה טובים גם
ובי כללי ניטק לפירוק והערב השכם אים
 כדור־ הרעלת ומניעת הזיון, טירוץ טול

 מהניסויים הנגרמת בראריו־אי־,סיביות הארץ
 לאמהות, ובפרט באן, לנו אבל האטומיים.

 לעשות מה — מאד הרבה — הרבה יש
 הצודקת לדרישה נם להתפנות שנובל לפני

בלל־עולמי. נשק פירוק של
 תעשה מירושלים שהקוראה אולי, מוטב,
 הערבים, יטבנינו לבין ביננו לבבות לקירוב

 בער־ אנשים בהם לראות אנו יטחייבים
.בנו . תל־אביב זר, רעננה .

)םפרים12ה( בפר
 על שכתבתם מה עם לב בכל מסכים אני
הג קופחה שבה הצורה ועל החג״ד חידון
 והעולם מבראזיל דה־סילבה יולאנדה ברת
הפג את לחלק שאפשר למרות ).1258 הזה
 כולם נובעים הרי שונים, לשטחים מים

 כד, התחומים. עירבוב אחת: יסוהית מצרה
 חובבים, עם אניטי־מקצוע מתחרים למיטל,
 ל־ הנזקקים אנ׳טים עם שפת־החנ״ד רוברי

 שיפוטית, בעיה נוצרת וכאשר ,תורנמגים.
 אם ברור ולא — בן־גוריוז דויד אל פונים
 או מכובד אזרח ממשלה, ראש היותו משום
ידוע. תנ״ד חובב

פתח־תקווה בהן, דויד
ה ם: הלק על הטבס. לשידור האזנתי

 היתר על בקלות. לענות יכולתי שאלות
 שמתי ואו קונקורדנציה. ספר בעזרת עניתי

 ב־ ידע אינו להצליח בדי שדרוש שמה לב,
 מוטב לכן, פילולוגי. זיכרון אלא תנ״ך,
 חידון ולערוד לתנ״ר חידון את לבטל אולי

לש השופטים יובלו אז נם הקונקורדנציה.
ה מוזכרת פעמים ״כמה כמו: שאלות אול
פרק ״באיזה או: בתנ״ד?״ ״גלות״ מלה

 שלא מכיוון אבל אחיתופל?" על מדובר
 ה־ כבוד יישמר התנ״ד, חידון לזה יקראו
 החידונים של הקירקסי מטעם־הלוואי תנ״ר

ירושלים בן־יקיר, שמואל הנוכחיים.
 ״ספר חידון עורבים אין בעצם, ..מדוע,
להו המתחרים יצטרכו כאן נם הטלפונים")

 תזל־ אל מזה, חוץ פוטוסטאטי. זברון כיח
 שהוא התנ״ר, לעומת הטלפונים. בספר ירו

 הוא הטלפונים ספר הרי הספרים, ספר
חיפה גור, נחמיה המספרים. ספר
האיש! זה

אחרינו! עוקבים
אותו. לצלם הצלחתי האיש. זה

גרמניה האמבורג, קרן, אריה
כעידו נכיי* יש

 באמונות מאמין אני שתגידו, מה תנידו
 מאמינים שאתם כשם ובנביאים, תפלות

 מים־ להם שיש קוראים בטוסבראהינדי.
 שכתב מה את בוודאי יזכרו זיכרון טיפת
 המכתבים במדור נביא, דשאל, ט. מאיר

 ״בפברואר כתב: הוא ).1249 הזה והעולם
מצ עם האיחוד ננד בסוריה מרד יפרוץ
 חודיטים חמישה קרה שזה מיטנה לא רים."

להא שכדאי מוכיח זה אבל יותר, מוקדם
בחיי! אלה, בנביאים מין

תל־אביב ירושלמי, שבתאי

המגרב יהודי
בד המאלפת הרשימה את בעניין קראתי

 הבטחון משרד במנהל יהורי של מינויו בר
 הזה (העולם מרוקו היא המנרבית, בממלכה

 שנה מלפני שיחה לי הזכיר והדבר >1254
 של נציגה טולירנו, מאיר מר עם שקיימתי

 השאר בין פירנצה. בועידת ממלכה אותה
 מצב על שוחחנו

 ארץ אותה יהודי
ש האימון ומידת
 ועל בהם, נותנים

הפתו האפשרויות
 מר בפניהם. חות

 מעל נטל טולידנו
 ״גרנד מלון שולחן
 את מדטרינן" הוטל

 עליו ורשם התפריט
 מספר רקות במשך

 של שמות עשרות
 התופסים יהודים,
 בכל מפתח עמדות
הצי החיים שטחי

 ארץ של בוריים
 השאר בי! מולדתו.

שהיה בן־הרוש, מר ,ציליד; ׳טל ׳טמו את רשם
מנ תקופה באותה

ו הלאומי, הבטחון מיניסטריון קבינט הל
 משרד. אותו של כללי מנהל התמנה עתה

למש קונסול בדרגת יועץ שימש שיחי בן
הכלכלה. רד

 יהודי ממלאים אותם התפקידים, יתר בין
 המכון מנהל המכירות, מנהל ציין: מרוקו,

 לרי- הממלכתית הוועדה חברי הגיאולוגי,
 הפנים, שר לישכת ראש חינוכית, פורמה

 הצי מנהל המסחר, מ׳טרד של כללי מנהל
 הפוספטים, רשות מנהל הדואר, יטר הסוחר,

ועוד. הממשלה, ראש למיטרד נספח
ה כי הרושם אצלי נתקבל זאת משיחחי

ל מפלה שאינה רק לא המנרבית, ממלכה
 להיפר: אם כי היהודיים, אזרחיה את רעה

 אמונם את לעורר האמצעים בכל משתדלת
לארץ. ולקרבם החדש הערבי במשטר

 צדדים על נם לי סיפר טולירנו מר
 עניו באותו מרוקו, יהדות בחיי אפלים

 ערבים. בידי שנחטפו היהודיות לנערות
 ראשי אבל כאלה, מקרים שקרו אמר הוא

 וזכו (המנוח) לסלר פנו היהודית העדה
ה פעולות נינה המלד המלאה. לתמיכתו
 דרסטיים, צעדים בנקיטת ואיים בריונים

החטיפות. להפסקת שהביא דבר
 אופן בשום לי נראה שלא טולידנו, מר

להס ניסה כאנטי־ציוני, או לישראל כעוייז
 בזאת הפרו־מגרבית, עמדתו את לי ביר

אנטי היתה לא מעולם מולדתו שבארץ
 רואה שהוא הבנתי בז־שיחי מדברי שמיות.

 של צדדים שני ובאנטי־שמיות בציונות
 את מסבירה מהן אחת שבל אחת, בעיה

 לי נראה — הציונות לגבי עמדתו רעותה.
 והסתייגות עקרונית הבנה של אחת היא —

פעו מיני מכל בעיקר פרטים, מיני טבל
מעיטיות. לות

 מר עם המעניינת שיחתי את אסיים בטרם
 על לו להודות בנפשי הרגשתי טולידנו,

 האימון ועל הלב, גילוי ועל המעניין הזם;
מודה אני ״להיפר, ענה: הוא בי. שנתן

 לשני חשובים האלה העניינים הרי לד.
עמינו.״
ער מדינה של אזרח כיהודי, אמר זאת

ישראל. מדינת אזרחי הערבי, לי, בית:
נצרת מנצור, עטאללה

והיופי הצברית
 הנשי למאמרו גברית תשובה חייב אני

 יפות)״ הצבריות ״האם אבידור מיכאל של
 למשל, קחו, רבתי. בכ״ף בן, היא התשובה

מאר יופי מלכות 100 שמתור העובדה את
 העולם, מלכת תואר על שהתחרו שונות צות

הראשונות. 15 בין ישראל מלכת נמצאה
ה הנשים על להתלונן אי-אפשר כידוע,

 הדפיס טרם ש״לייף״ והעובדה אמריקאיות,
מד יפות?" היאנקיות ״האם בשם מאמר

 את לנתח זמן לי היה עצמה. בעד ברת
 והתנהגות, יופי מבחינת האמריקאית האיטה

 אפריקאית באוניברסטיה הימצאוחי ועובדת
 בין נהוג פה נם המלאכה. את עלי הקלה

 לחתיכות. 10 עד 1ם- ציונים לחלק החברה
 אלנבי ברחוב הממוצע לי, שזכור כמה עד

יותר. גבוה היה בתל־אביב
 הצברית, של ״החצופה״ להתנהגות בקשר

ה האמריקאית מן גרועה היא אי; הרי
 אותו הוא אחר דבר גילה. בת ממוצעת

 אדיב בקול ועונה במשרדים העובד מיעוט
גברים. אצל נם תמצא זו תכונה לטלפון.
 על האמריקאית עולה בו היחידי הדבר
 הפירסומת. וצילום הדוגמנות היא הצברית

 הפירסו־ קיימת שבארצות־הבריח מאחר אר
 אל — בעולם ביותר והיעילה הוותיקה מת

להתייאש. לצברית
■ארה״ב שיקאגו, שטרובל, דן

 בירושלים בעירי
 שתיים ולא אחת בת לא

 להחריד הן מכוערות
 תמיד). לקרות יכול זר, (אד

 אחרת, קצת היא הבעיה
 בוערת: וגם יותר מרה

 בת כבר ים כשמוצא אצלנו
 קצת), נם (ולו משהו בה שיש
 עצמה היא חושבת הרי

 מה. או טיילור ליז שהיא
 לאביר, היא מחכה

 מהיר; סוס על שיבוא
 דווקא לאמריקאי או

הסבתא. באגדות כמו
ירושליס קרן, מיכאל

. .  כי אמרו שכולם גברים, כתבו קודם .
 וש־ השלינטת, כליל היא הצרפתיה האשה

 כתבה כד אחר כלום. שוות לא הצבריות
 הצרפתים שהגברים ואמרה צור, רינה אשה,

 שווים לא ושהצברים השליטות כליל הם
צרי שהצברים חשבתי קודם אם אז כלום.

 מבוקשם, את שם ולמצוא לצרפת לנסוע כים
 צריכה הצברית שנם חושב אני עכשיו
 הגבר את שם למצוא כדי לצרפת, לנסוע

האידיאלי.
 נתניה אולגין, דויד

משוכ בהיותו בצברית, הצבר יתאיהב ושם
 האירופית האשה את מצא שסוף־סוף נע

המושלמת.
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