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במדינהמכתבים
)3 מענווד (המשך

 רשימתכם, התייחסה עליה אשר המשפחה,
 ש־ כפי משפחתם שם את לחתום נוהגים
לכ לנכון מצאתם אם גם על־ירכם. ניכתב

 להוסיף, היה הראוי מן מלא, ככתיב תוב
 הראשון בחלק יוד האות את לכד, בהתאם

 למנוע כדי עדוא, של משפחתו שם של
טעות.

 תוקנה זו שגיאה כי להיווכח שמחתי
 עדיין אד ),1262 (בליון השניה ברשימה

 בפניות שנוכחתי כפי לטעות, מקום נותר
אלי. מכרים של

תל-אביב בן־גוריון, עמנואל
 ברדיצ׳בסקי, משפחת בני כל כמו עדוא,

ך׳ שמו את כותב  מתחרז — (בן ״בן־גריו
 אביו, אורין). עם מתחרז גריון מין, עם

 הקורא עם זהה אינו בן־גריון, עמנואל
ריון. עמנואל בן־גו

פרצופו את תגלו
 זאת, במדינה פה, הולד מה שמיים! שוטו

אזרחיה? על להימנות גאה הייתי כד שכל
אז מהוגנים אנשים

ממוצ תל־אביב רחי
מלמ שבודאי עים,
ש ילדיהם את דים

 לבנות באו היהודים
ק בי מולדת להם

 אותם היפלו נויים
 מדגימים — לרעה

 בבית־הם־ יום יום
 הזה (העולם ריבה
 נראית כיצד )1293

הל גזעית אפלייה
למעשה. כה

שאזר פלא אין
 כאלה טהוננים חים

 את שונאים למיניהם
 עוד כל הזה. העולם
 לא חי הזה העולם
ממשלה. להם תהיה  המוסר מעוכרי הלוט את להסיר המשיכו

הלשד. ומוצצי  ל■ נתתם כיצד הוא, ממני שנפלא מה
 מאחורי להסתתר זילבינר, הזה. טחחסד

 פרצופו יוקע לא מדוע המשרדי? התיק
הציבורי? הקלון עמוד לפני

חיפה גולדנברג, נימרוד
 זילבינר הדייר של התיק שמאחורי הפנים

תמונה. ראה —

זילכיגר

לרגל ולא כארץ לתור
שנתפסו הערבים הצעירים שלושה אנו,

 ,6.12 שני, ביום טבריה ליד עיז־גב בקיבוץ
מצ לנו היו שלא ידעו שהקוראים רוצים
לנו היו כלשהו. מקום צילמנו ולא למות

אחרים, מקומות ושל עין־נב של נלויות
עצמו. בקיבוץ קנינו אתן

 לשטח לא אבל רשיונות, לנו היו אמנם
 חשבנו זאת. ידענו לא אנחנו זה סגור
 רשאים אנו בידינו שהיו הרשיונות שעם

בארץ. מקום לכל לנסוע
בערבות. משוחררים אנחנו עכשיו
 שהופיעו הידיעות ננד מוחים אנחנו
 אותנו הפכו ואשר למעצרנו, בקשר בעתונות

. לטרנלים. ממטיילים . ש בטוחים אנו .
 היהודים בין מפרידות אלה כוזבות ידיעות
לערבים.

גמעה, יוסף מחמד מחמד, סעיד
טייבה בלעום, צאלח פריד

היופי ללכיאוה ראש
 כה נערה שגילה קרן לאריה הכבוד כל
 הזה (העולם כפולה למלכה שהפכה יפה,
 למים תיבחר אם — למשולשת ונקווה )1292

הלואי! עולם.
נת עתה רק אולם

מז שיהודית ברר,
 בסד־הכל היתה רחי
 כשנב־ וחצי 14 בת

למלכת־המים. חרה
 ש־ הוא, המעניין

מלפ הזה בהעולם
 שנים ארבע ני
 גילה צויין )1077(

 מתחת יהודית, של
כ היפה, לתמונתה

וחצי. 16 בת
ל ניתז כד, אם
ה שהבלונדית שער

ל הצליחה מקסימה
 ועל עליכם, הערים

ש לומר אפשר בן
 רק אינה יהודית

פיקחית. גם אם כי יפהפיה,
דעתכם? מה

תל־אביב ירושלמי, שבתאי
חיזבית.

ונשמה שפה
 הרעיון בי שעורר סחטתי, להתאפק נסיתי

מודרניס שמיים! שוטו הלטיני. הכתב של
 כז, לדעתי. בנידה, זוהי לטיני. כתב טים.

המלה. של רחב הכי במובן
 בו הזה, העולם בליון את כשקבלתי

 ),1280( קוטר יצחק אחד, של מכתבו פורסם
 אם לנו אבוי הופתעתי. העולים, של מורה

 לנכון שחושבים בישראל המורים מבין יש
בלטיני. העברי הכתב להחליף והניוגי

 העתיקה בשפה לננוע למתייהרים מה
 את לפענח לי היה שקשה היא האטתשלנו?
 לקרוא יודע אני קוטר. הקורא של הכתב
זאת. ובכל טוב. די לטיני כתב

העב הלשון מהרת על חונכתי אני ...
 לי, קשה במרוקו. ילד בהיותי עוד רית
 אם כאלה. רעיונות לשמוע לי, כואב ממש

העב ללשון אקדמיה או לשון, ועד יש
 העברת על־ידי קיומה את שתוכיח, — רית
 היא בשפה, תנעו אל אנא, הנזירה. רוע

העם! של הנשמה
צרפת פאריס, אביטל, א.

ירושלמי

העם
ח צ ארץ ר

 אחד. ברגע עולמו את הקונה אדם יש
 סמי־ יזהר חבר־הכנסת זאת עשה החודש
לנסקי.

 יזהר* ״ם. של חסידיו תמהו שנים במשך
 שיעור־ כי נראה לא בכנסת. מעשיו מה

 חיזעה חירבת בעל של הספרותית קומתו
 להיפך: כחבר־הכנסת. לגודלו משהו מוסיף

 מפא״י ח״כ של פעולתו כי נידמה לעיתים
 ־,־ שיעור־קומתו את מנמיכה סמילנסקי
ספרותית.

 בנאום נפשו. את יזהר גאל החודש אולם
 צבר של קריאת־כאב כולו שהיה קצר,

 הומאניסם של בנו מחנך, סופר, רחובותי,
 הלבבות את לרגע הרטיט ואיש־ציבור, דגול

האטומים.
הארץ. רצח הנושא:
 את נטל יזהר מולדת. במקום מלון

 ראש־ משרד תקציב על בדיון הדיבור רשות
 דבריו הארץ. נוף על הממונה הממשלה,

הלאומית. ההווייה ללב חדרו
.״ .  ב־ שדי קטנה, כד, ארץ זו הרי .

נגמרח. והארץ גסות, שגיאות שתיים־שלוש
.״ .  לקח כבר דעתנו, נותנים שאנו עד .

פתח — מסויים איזור ו,פיתח׳ מישהו
 להוסיף שבאים עד ופצע. הכה והשמד,
 בעל־גוף או מתכנן בא אחת, פינת־נוי

 במחי־יד, הארץ יסוד את ומשחית אחר,
 ואין יער, או מעיין שלם, ר,ר ארץ, חבל
 בהשחתה וחיות־בר. צמחים על לדבר מה
 אלא לתקן, שקשה רק שלא גורלית, כה

קילקול. ירבה רק כזה שתיקון
.״. לו שיישאר בלי לאדם אי־אפשר .

ל אי־אפשר אדם. בידי בלתי־מתוקן מרחב
 עד ותוכנן אורגן שהכל במקום התקיים
ה הראשונה, הודייתו מחיקת עד גמירתו,
האורגאנית. טבעית,

.״.  מחנק פרחי־בר, בלי נושבת, ארץ .
 בלתי־ פתוח, משב־רוח בה שאין ארץ בה.

מולדת. ולא מלון תהייה מופרע,
.״.  פר־ ומושמדים הולכים וחורף־חורף .

יארכו לא ורחבה. גפה ביד בארץ, חי־בר
 הרגילים מן ונרקיס, ורקפת וכלנית הימים

 — בארץ ביותר והאופייניים והנפוצים
 כמה כמוצגי־מוזיאון. רק ויישארו ייעלמו,

 צבעוני־הגבעות נשמדו. כבר איריס מיני
והולך. מושמד

.״.  לא — שנכרת שנה שבעים בן עץ .
 מועיל מיבנה שום במקומו לבוא יוכל

 עץ המשמיד עתיק. לעץ תמורה אין חדש.
 בניין שום אין אדם. שורשי עוקר כזה,

 איקליפסום מעץ יותר חשוב חשמל או
 הם אלונים. חורש ישנה, שיקמה עבות,

 או כאן להקים תוכל בניין אדם. שורשי
תמורה.״ אין מאה בן ולעץ שם.

ה. צפת אין י  בכתב־ יזהר הוסיף שנ
האישום:

.״.  לעיתים כאן. חכרון־כיס תמיד לא .
קבצ לא חסרון־לב. או כאן, חסרון־דמיון

 תלישות באנושיות, קבצנות אלא בממון, נות
הארץ. מעפר
.״.  והשחיתו נטלו מקבצנות רק כלום .

 צפת? של מפניה חלק כיעור של בקוביות
 הר־מירון או אחרת? צפת עוד יש כלום
 בארץ, הכרמל הרי שני יש כלום שני?

 הפקר ולתיתו מהם אחד לקחת שאפשר
 או במזומנים, המשלם קרקעות קונה לכל
 מטבע ולעשות עשוק־חוכמה, מתכנן לכל

 ארמונות או מכוערות שכונות כליל־ייחוד
פרטיים?

.״.  שבתחומיי האופק קו ייראה איך .
 פותה כשהוא אדם רואה מה האדם? חי

 על הים רוח נושבת איך חלונו? את בבוקר
 הבית? במערכת הירוק מישקל מד, פניו?

 כחפצו ולקלוט לנוע חרותו תחושת מד,
 יוכל לאן ובלתי־אמצעי? ראשוני במגע

 כל בו ייכלו הסגורה העיר כשחיי /ד,יפלט
סובה? חלקה

 העם מדריכי על מוט/ מה ״ובקצרה:
 בני־הארץ שיהיו להם כשאיכפת לעשות,
ארצם?״ את אוהבים

ז

מדיניזת
ה ת ת או ר ב ת בשינוי ג ר ד א
 לאלג׳יריה!״ ידידות נזציער, החוץ ״שרת

 לכונן נשמח החוץ: ״שרת אחד. צהרון קרא
ה דיווח העצמאית!״ אלג׳יריה עם יחסים
תקוו את הביעה החוץ ״שרת השני. צד,רון

 ל־ תצמרף לא העצמאית שאלג׳יריה תה
)6 בעמוד (המשך
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