צה״ל ,ו״שרת ׳עם ככל צעיר אחר.
טי שמשליד את יהבו על מעשי־אלימות
לטעז הדת ,בוודאי איז לו שום סיבה סבי
רה לסרב לבצע מעשי־אליטות למען מולדתו.
יורם גור ,חיפה

על סמלים וסיסמות

ביום שבת  10.8.03הייתי עם בני במכו־
ניתי באשדוד ועל המכונית סיסמת בחירות
)״על כיסא דוברם חיים איש אשדוד — לא
ישב זר״(■ .באותו וטז עבר סמל משטרה,
שהיה בדרבו לאקסידנט ,כשראה השלט על
המכונית התעכב ועמד לקרוא ,הדברים לא
מצאו חז בעיניו והוא התחיל אתי בויכוח.
כדאי לציי! כאז שהמכונה לא היתה בנסיעה
ואני ישבת' בבית־הקפה.
הוא ביקש ׳שאוריד השלט ואסתלק מאש
דוד ,לשאלתי ענה שהשלט מסתיר הראיה.
הוכהתי לו על המקום ,בנוכחות ערים ,שאין
שחר לדבריו ובכל זאת לא רצה להשתכנע
ורשם רפורט לא בצדק .אני רואה בסמל
התערבות בענייני בהירות בזמן היותו ב
תפקיד.
פליקס לוי ,יפו

סמל תום המציץ

האם שוטרי ישראל הם חולי־טין?
זה במה פעמים בשבועות האחרונים סיפר
העולם הזה על הנוהג הנפסד של שוטרי־
ישראל :לגשת למקומות בהם מתבודדים זו
נות צעירים ,חסרי דירות .השוטרים מאי
רים לתוך המכוניות של הזונות ,במנמה
להפתיע אותם בשלבים שונים של עירום,
ומתעללים בהם בצורות שונות.
יש בכל מדינה אנשים בעלי נטיות מי
ניות חולניות .אבל נידמה לי שמדינת־
ישראל היא היחידה המשלמת ילמאניאקים
כאלה משכורת על חשבון טשלם־המיסים.
אסתר׳ רבין ,תל־אביב
 . . .לפני כמה ימים ישבתי עם ידידתי
במכונית ,בחוף תל־ברוד ,והיינו במצב די
אינטימי .לא הפרענו לאיש ,היינו רחוקים
סבל ישוב .לא היינו נמצאים שם ,לולא
היינו סהוסרי דירות מתאימות.
לפתע התפרצה ניידת של שוטרים ,האירה
בזרקורים לתוך המכונית ,הביכה את ידיד
תי ,שלא היתה לבושה ,והשוטרים דרשו
סאיתנו לצאת מהמכונית ולתת להם תעו-
דות־זהות — בל זה בגסות סאדיסטית של
אנשים שחסר להם פורקן מתאים ליצריהם...
ג .ש ,.רנזת־נן
...בכל מדינה יש בהוק הפלילי סעיף
ננר התופעה הקרוייה ״פיפינג תום״ )״תום

המצי־ז״( — אנשים המסתובבים בחצרות
ומנסים להציץ לתור חדריה! של צעירות
מתפשטות.
אצלנו עושים את זה .כנראה .שומרי-
החוק עצמם!
חיים בראל ,הרצליה

לא גוטמן אדא גוטמן
סקירתכם על מסקנות הד״ר גוטמז מירו
שלים )העולם הזה  (1353היתה מעניינת,
אלא שיש לי להוסיף שתי הערות:
שמו הפרטי של הד״ר נוטמן ,המרצה ל
מדעי המדינה ,הוא עמנואל )טרופי אליהו
נוטמן מלמד במחלקה לסטטיסטיקה( .לבז
גם התמונה אינה הולמת את ד״ר נוטמן
הצעיר ).(33
ד .אליעזר ,ירושלים
 ...המרצה במדעי המדינה ,שביצע את
המחקר ,הוי! חברי הטוב )אד בלי קרבה
משפחתית( ,ד״ר עמנואל נוטמז.
פרוס׳ אליהו לואים גוטמן ,ירושלים

החום הוחזר

התפלאתי מאד לקרוא את מכתבו של
דוד לנגר )העולם
הזה  (1352בקשר
לחוב שנשארתי חיי
בת לו ,כביכול ,ש
עה שבקרתי בחנותו
עם להקת ״ענבל".
אמנם נבוז שבשעתו
הייתי חייבת לו
חמישה דולאר ואה
קבלתי על כד מכ
תב ממנו ,סלום אנ־
גילם .אבל כבר לפ
ני חדשים אחדים
החזרתי ,לפי הור
אתו ,את הכסף ל
אחיו ,בעל חנות ל
חפצי אמנות בתל-
אביב ,ויש לי נם
קבלה על כד ,אני
מצרפת אותה ומבקשת שתפרסמו את מכתבי.
עדינה לוי ,תל־אביב

כוהני ההינדו

ביטים אלה מושמץ שופט בית־המשפט ה-
עליוז ,מר חיים כהן ,מבקשים להעמידו ל
די! ,או לפחות ״לגרשו מז הארץ״ .כל זה
בנלל שהביע דעתו בבנם פומבי כי אירוניה
מרה של הגורל היא העובדה ,שעקרונות נו־
עניים הפכו לחוקים במדינת ישראל.

השופט כה! התכווז בודאי לאבסורד ׳ש
מדינה מודרנית במאת העשרים תהיה מוש
פעת ,אם לא מנוהלת ,לפי הלכה העוסקת
עדיי! במציאות ,אשר בה ,למשל ,האדם ב
ישראל זקוק היה לכהז־טתווד בבואו לעבור
את האלוקים ,והאלוקים היה זקוק ,כנראה,
לקורבז חף מפשע בדי שיסלח לחוטא.
הבה נשקול את הדבר יחדיו :האם כה
נורא היה חטאו של השופט כח! ,עד כדי כד
שנמצאו דורשים לגרשו לקפריסין? נבוז ,ה
שופט השתמש במלה )״נציזם״( שהפכה ל
מלה נרדפת למושג גזענות :האם רק בנלל
שהתטש בשם מודרני למושג בזוי עתיק
יומי; באה עליו כל הרעה? ואם כן ,האם
אי! הדבר חמור הרבה יותר? הרי זה מו
כיח כי ההמון אינו שם לב לתוכז הדברים
אלא רק לשם ,לצליל ולאסוציאציות אשר
הדבר מעורר בו.
אין לי ספק שלוא השופט כהן היה משווה
את דיני האישות של מדינת ישראל לחוקי
ההלכה בדת ה״הינדו״ ,למשל ,ולמרות שה-
גזענות בהינדואיזם עולה בשטחים מסויימיס
על הגזענות בנאציזם ,איש לא היה מתר
גש מכד.
יעקב אלדד ,תל-אביב

ס .י - .סופד יבוא

קראתי את מכתבו של ם .י .על ההתהו
ללות של בני צפו! תל-אביב )העולם הזה
 (1352תחת הכותרת ״בני טובים לא! ?״,
והעובדה שהוא לא חתם את שמו המלא
מצביעה על כד שבתוך תוכו הוא יודע
שמכתב זה אינו אלא עלילה על הבחורים
הלומדים בחו״ל.
הייתי מציע לכותב המכתב להסתכל במי
לון שימושי ,ולראות מה פרוש המלח אור
ניה .אם אצלו מסיבת רקודים סאלוניים
היא אורניה — אז הוא חי עדיין במושגים
של תנועת־נוער .חוץ מזה ,זוהי זכותו של
כל תושב ,החוזר אחרי כמה שנים ,להביא
אתו סבונית .גם דמי הכיס שלנו אינם
 500—600ל״י לחודש כפי שכותב ם .י .האם
הוא מוכן להוסיף את ה־ 400—500ל״י ה
חסרות?
רון דבליצקי ,תל־אביב
 ...קל להעתיק מילים כמו ״אורגיות,
הוללות ורחצודעירום״ מספרים זולים ,ה
מופצים בארץ .,או אולי רוצה ם .י .״לסיים
ח׳שבוז״ עם מישהו?
נדמה לי נם כי הוא ישב עוד זמן רב
ב״בית קפה מסויים ברחוב דיזננוף״ ויספק
אינפורמציה מוטעית לעיתונים.
ז .א .גד,ל ,תל־אביב

אם ס .י .חושב שזה קונץ להתחבא מאחרי
שתי אותיות ולהשמיץ — הרי שהוא טועה.
או שיגלה את פרצופו האמיתי ,או שראשי
התיבות ס״י יהפכו למילות ההזהרה סופד
יבוא.
אלי קלין ,תל־אביב

מכתב לאמא מעבר לגבול

אני מבולבלת ,אמא .כיצד לכתוב לד?
מה לציין על גבי המעטפה? והאם תכירי
אותי לאחר שמונה שנים? כי סוסו של
אתמול ,היא סועאד של היום.
את קשת לב אמא .האם לא מניע לי
מכתב? הכרתי אמהות שיש להם לב רחמן.
ה׳ יסלח לד על כי איגד מבינה את המתרחש
בליבי הקטן.
אני מבולבלת ,אמא .מה לציין על המעט
פה? האם הדוור לא
ילעג למכתבי? האם
לא יזרוק אותו לפני
המחסום ,שם עומר
השלט :עצור! גבול
לפניך!
אם כן ,את נמצאת
מעבר לנבול .מה
מונע ממד לבוא ל
בקרני? האם את פו
חדת מהמשמר? פח
דנית שכמותך .גם
העננים רוקדים ו
חוצים כל בוקר אח
הנבול מבלי להתח
שב באיש .אולי יר
חם הנבול בשמוע
עיסא
את סיפורך ייתן לד
לעבור?
אני נאחזת בתיבה בזרקי את מכתבי זה.
אם תקבלי אותו ,אמא ,אל תקרעי אותו ואל
תשכחי לכתוב לבתר סוסו.
סועאד עיסא ,יפו
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דומני שדווקא תקווה מור ,שהיא אמנם
צעירה ויפה כפי שכתבתם במדור רחל מר־
חלת )העולם הזה  (1353חייבת לשמור על
בעלה הצעיר ,שאול בן־חיים מעיניהן ה
לטושות של ״זאבות״ .לדעתי הוא עולה
עליה ביופיו עשרת מונים.
דפנה מוסקוביץ׳ ,תל־אביב

זכות הקדימה במדור זה תיגתן
דמכתביהם של קוראים המצרפים
את תצלומיהם למכתבים.

זה בגד חן
מבד מודרני

בתערוכת כותנה
בחנויות המובחרות —
המציגות בחלון הראוה את פלקט ״דיאולן
בקנותך אריג ״דיאולף במטרים
הקפידי נא על תוית
נושאת סמל
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