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ה תיכבש מטילא ני העיד, את לעזוב ויש
 של הפלישה צבאות על־ידי בקרוב ארץ

 נשמעו לא הערבים נציגי ערב. מדינות
 ראש ובראשם — יהודיים מנהיגים לשידולי

 והעדיפו להישאר, — לוי שבתאי העיר
לפליטים. וליהפר מרצון לגלות לצאת

ה נציגי בנוכחות התקיימה זו ישיבה
 ומוזכרת זרים, ועתונאים הבריטי צבא
 כרמל משה אלוה של בכפרו השאר בי!

 אחרים רבים בספרים וכן צפון״, ,.מערכות
 60 העצמאות. מלחמת של בתקופה הדנים

 כמה לעומת חיפה, את עזבו ערבים אלה
 תופעות היום. עד בה שנשארו אלפים
וצפת, טבריה יפו, בערים נם קרו דומות

ופלישת המדינה קום יפני הז *1א .כבשו
ירושלים צור, יעקב

ערב. אות

 את לפתור שאפשר שחושב מי כל
 הסכמת על־ירי אפילו הפליטים, בעיית

 חזרה לקבלם ישראל
 טעות טועה ארצה,
 הערבים היום מרה.

הח שרק אומרים
 תספק ארצה זרתם

כשנס אבל אותם.
 עוד יעמידו — כים

 כל שנחזיר דרישה:
ל דווקא ואחד אחד
 קודם לו שהיה בית

 נולד. שבו ולכפר
 כזה דבר יכול איר

נו לאז להתבצע?
ה העולים את ציא
בי שהשתכנו יםחדש

וב בבתים נתיים
 הנטושים? כפרים
לארצו אותם נחזיר
 שנקים או — תיהם

בשבילם? פליטים מחנות  איכפת היה באמת אילו רבותי, לא,
 היו לפליטים, קורה מה ערב לשליטי

 מקום בארצותיהם. אותם מיישבים מזמז
הרצוז. רק חסר להם, חסר יא

טבריה לוי, שמואל

 הערבים, עם שלום יהיה לא ...לעולם
 אבנרי אורי יעל הרעיונות יתקבלו אפילו
 וזה הישראלית, המדיניות מעצבי על־ידי
סיבות: וכמה מכמה היטב, אותם מכיר (אני הערבים אז

 שונאים חטישי) דור בחברו!, נולדתי כי
צברים כלומר — ישראלים כמעט אי! בזאשכנזים;

 נציג את לעצמנו נתאר כיצד בשלטוז. -
 שאפילו ארם עם במשא־ומתן בא הפליטים

? בארץ נולד לא
תל־אביב רני, עמוס

דאבדין על חבל
 לנכוז מצאתם יעלא עליכם מתפלא אני

 המסורתי־ לצד יותר נרחב מקום להקדיש
 בבורמה, הממשלה ראש ביקור של דתי

(העו ״תצפית״ במדור שורות כסה מלבר
 ניבאתם כאשר צדקתם ).1267 הזה לם

 חזיון איז כי החרדים, בקרב סערת־רוחות
 ממשלתה ראש את לראות מאשר יותר צורב

 ועובד לפסלים סוגד היהודים מדינת של
 כי איש יאמר ובל בנכר. . זרה עבודה
 מטעמים או מדיניות מטעמי נחוץ חדבר

לה יכול אינו דבר שום כי מטלכתיים.
 לימדונו בניה ושבעת רחל זו. חרפה צדיק
 אבות; מסורת ובכיבוד לאומית בגאווה פרק

 להעמיד ממשלתנו ראש עתה בא והנה
דאבדיז. על חבל הפוכה. דונמה עינינו לננד

תל־אביב גרינבלאט, אליהו

 גולנד חזר ריקודים, של רקות 45כ־ לאחר
 פרט־ מכיסו שלח הוא הבמה. על ועלה

 תחרות על והכריז חייטים של מדידה
ל המקום כאז ביותר״. דקת־הגו ״הנערה

 ואינני לדת בקשר ליברלי אני כי העיר
הכיפור. כיום צם ואיני וכלל בלל אדוק
 פתיות! כן! פתיות, שבע עלו הכמה על

ל בחיפה. הדואר מנהל של אשתו ביניהן
 בכדי עצמו ברומברנר חיים מר הוזמן במה

שה מאחר המועמדות. מתני את שימור
 זכות את גולנד נטל אשתו, היתח ראשונה
כבר ״אתה באסרו: מתניה של המדידה

בבית!״ מדדת
 מועמדות, כמה הדואר מנהל מדד לאחריה

 הערות. מלהעיר פוסק אינו לידו בשגולנד
 מעצמו חסד ולא נולנר ומרד חזר אחר־כד

ו חגורתה על מדד אחת נערה מזמוזים.
 והיא הקריאה זיוה על הקהל התרעם כאשר

 בפנים לקהל העיר חנורתה, את הסירה
 וכעבור להתפשט.״ מתחילה ״היא צוהלות:

הצגת כאז לנו תהיה ״עוד מספר: שניות
 מדר ביותר דקודהנו לנערה םםריפ־םיז.״

 ״די!״ זו קראה וכאשר החזה, היקף את נם
די?״ אומרת את בבית נם ״האם לה: ענה

 נוף או מוסר לשמירת בלינה חבר איני
 לעניות אך קיים. שאינו דומה אחר כלשהו
 האמנות של דמותה זו אם הפרטית, דעתי

לה. אוי הזעירה,
מוצקי! קרית מנחמי, אבישי

צברית + צבר
 וחצב־ הצברית, את להשמיץ יכול הצבר

 כשהם אבל אפיים. לו להשיב יכולה רית
נחמ באמת דברים יוצרים הם מתאחדים,

 אני חושבים. שאתם מה רק לא לא, דים•
 מנוסי ורידי צלה של לתרומתם נם מתכוונת

 בחס־ הוא הצברית: של יופיה על לויכוח
 ).1207 הזה (העולם בציורים והיא שירים

בטעם. באמת עשוי היה זה
תל־אביב חזן, יעל

 (לים) מעבר שהגיע תייר
 ז־צסא. אמר: הנדון בנושא

 הצברת הסביר: הוא
גברת, אינה אומנם

נבר. אינו הצבר נם אד
רמתיים שוורץ, נירה

וה חודשים כמה לפני
אמריקאים. יהודים יקר

 הויכוח כשהתחיל
הצב של היופי על

 להם תירנמתי רית,
 או מאמר איזה

שו הם מאז שניים.
 עוד אם אותי אלים

 מיני כל ממשיכים
 להשמיץ טיפוסים

 הם הצברית. את
 שהאנשים חושבים

תסבי מלאי האלה
 לשלוח וצריו כים

—לפסיכיאטר אותם
 לרופא אולי או

כשל הם, עיניים.
ש־ אומרים עצמם,

הצב־ שראו, מטה •יי** י מן ו יפות הן ריות נוי
יו הרבה מעניינות

למשל. ניו־יורק, של הבחורות מז תר
נין־יורק נוימן, דור.ית

 העומדת הדוגמה אס אותם, להבין אפשר
נוימן. הקוראה היא עינם לנגד

 לניו־יורק הנעתי
בע היא שלי חברה

 כוכבים עבודת בהילכות כתוב וזאת . .
הצורה בדמות להסתכל ״ואפילו ירמב״ם:

 חפנו אל שנאמר: אסור. זרה) עבודה ושל
ופן נאמר: הזה (בעניין האלילים. אל

 יעבדו. איכה לאמור לאלוהיהם תררוש
 היא, איר עבודתה דרד על תשאל שלא

 זה שדבר עוברה. אתה שאין אף־על־פי
 שהם כמו ולעשות אחריה להיפנות גורם

׳■•־שים״
פתח־תקווה כהן, שלמה

בחזיה אפריקה
 בקנה־ דיר לכל אצלנו יתייחסו מתי עד

הו פרובינציאלית? צרות־מוח ׳סל חמידה
 (העולם חזיה ללא מסננאל הרקדניות פעת
 וטבעי. יפה דבר־אמנות היא )1267 הזה
 — חזיה ללבוש אות: מבריחים אם אבל

ומ לזולה הופעתן את יהפוך זה דווקא
אפלים. יצרים עוררת

באר־שבע נבון, שמואל
קל שלכם הכותרת

 יופי. למטרה עה
 על מדברים בעולם
באפ רואים בעולם כי אפריקה!״ ״שובי
 המתעורר ענק ריקה
 ואילו לגדולתו. ושב
״הת אומרים כאן

 כי אפריקה!" לבשי
 אנשים ישנם עדיין

 באפריקה הרואים
 ג׳וננל מיז איזה

אי שתושביו פראי,
 להופיע ראויים נם

 הרחב העולם לעיני
אי הלאומי. בלבושם

בושה! זה
חולון נחמני, מרים

חנוכה לידות
 של מאוחרת חנוכה במסיבת הייתי נוכח
 13.12.61 ביום נערכה איפר הדואר, עובדי
 מה באיחור באתי בחיפה. המהנדס בבית

 האולם, בקצה הצטופף הקהל כי ומצאתי
 בידר וטמנה עמר עליה קטנה במה ליד
 ופז־ שיריו נולנד. יוסף האם! הקהל את

 בהיותי אר האייסי, לטעמי היו לא מוניו
והחרשתי. החשיתי מוזמן, אורח

ה (העולם קדר בני מר של הדיאגנוזה
 בדגל המוזהב, השור ראש כי )1205 זה

מענ מאוד הזהב, עגל את מזכיר הכנעני,
 נת־ ,הקפיטליסטית בתקופה בימינו, יינת.
הרדי את לסמל הזהב" ״עגל המליצה יחרה

 הזהב האלהת הבצע, אהבת ממוז, אחר פה
 במקורו. כד הדבר אין אר עויסר. במובן
 ביטא סיני, הר לרגלי ישראל, בני עבור
 ־■ של המצרי האלילי לפולחן חורה הדבר
 עזי' פריקת מעי; — אפים הקרוש -ור

ה האלוהית־אבהית הסמכות דחיית שמיים,
 לדכא והדורשת ונאמנות, משמעת תובעת

 הסוערים והאנרכ״ם האפלים היצרים את
בקרבנו.

 המזכירה הזהב, לענל מסביב ההילולה
 באמת היא לעשתורת, מסביב ההילולה את

 ה־ של זמני נצחוז מעין אדיר, פרץ־יצרים
 שילמו עבורו אשר ״הסופר־אגו״, על ״איד"
 של הרודאפו את לשכר כדי בדם הבנים

 קשור הזהב עגל על הסיפור לכן האל־האב.
האב. מנקמת ארכאית־אריפלית אימה באיזו

תל־אביב קראום, בועז

יריב דא
 גועל פעם ועור נפש, נועל נפש, נועל

חתו על יריב זיוה של לכתבה כוונתי נפש!
 הזה (העולם בז־אליעזר יריב של נתי

 ראש שם מתוארים ארסיות באיזה ).1265
 עולם, של רבונו הקרואים! ושאר הממשלה

ש נניח זו! במערכת יושבים רשעים אילו
 בן־גוריון של דעותיו עם לכם קשה ריב

 ומחדליו מעשיו את להתקיף רשאים והנכם
ה מהי אולם — הציבור ענייני בתחום

הפרטיים? בחייו הזאת התערבות
 שומרי של לשבחם לציין מוכרח אני .. .

 והתאם־ סתינותם את בדנוריון של ראשו
 האורחת של זהותה שנתגלתה לאחר קותם,

ב להעיפה היה הראוי מן הבלתי־קרואה.
החוצה. הגונה בעיטה

יגור משק קוניצפולסקי, ש.

 במר אישי יריב רואה אינה יריב זיוה
ב להשתתף רק ביקשה היא בן־גוריון,

 חבריה־ יתר שעשו כשם הכלולות, שמחת
אחרים. סעתונים למקצוע

ו 366 הזה העולם


