
הקוראים את מכרך תבור אדי
 שפגש מסויימת, בארץ איש יש לב. כל

 ראה לא או — ראה אותה מסויימת, אשד,
 היום של או היא האהבה שעברה. בשנה —
 משך מתרחש הסיפור כל אשתקד. של או

מס שהשניים ברגע מלון, בבית שניות כמה
 חוסר־ על סיפור זהו זו. בעיני זה תכלים׳

 בעולם החיים אנשים אנשים, בין הקשר
 מתרחש אם משנה זה ואין אביזרי־פאר, של

 בבית־הבראה או מהודר בבית־מלון הדבר
קופת־חולים.״ של

 בן- ביטא ההפוכה הקיצונית הגישה את
 ב־ כ״שיחקוק הסרט את בהגדירו גוריון,

ב שמריח ״מה הוא: טען האלוצינציות׳׳.
 משהו לומר הרצון דוזקא אינו זה סרט

 יומרני משהו של ריח אלא חדשה, בדרך
 בדרמאתיזציה ביטויו את מוצא הוא יותר.

 מיש־ בצירוף ומישחקי, דיאלוגי קיטש של
ודודה.״ גאגא איקם־מיקס־דריקס, נוסח חקים
 או — קבעת אתה אלה קצוזת שני בין
 יש הזה להעולם שלך. דעתך את — תקבע
 לא והוא קולנוע), מדור (ראה משלו דיעה
 לקרב עזרנו אם אך עליך. אותה יכפה
 מיי־ ליצירה אותך

 — חדת־במינה
 מיבצע היה הרי
 כדאי. זה קטן
 ניפגש אולי

נוספים, מיבצעים

לקר עזרנו אם אך עליך.
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בסימפוזיון משתתף פריי פיטר

מכתבים
יהודיה אם

ש הקטיז על הכתבה את לקרוא תמהתי
 הזה (העולם בחיפה ומהמסיוז מאמו נלקח
 במדינה היים שאנו מפני רק ולוא ),1301

 חופש־הדת ואשר דמוקראטי, אופי הנושאת
ממנה. חלק הוא

 ואם יהודיה, ספק, ללא היא, אם אותה
 בישראל אדם של שדתו לעובדה להתייחם

 אזרחית שהיא הרי הורתו, אמו לפי נקבעת
 כראות בנה את לחנד וחופשיה ישראלית

עיניה.
חיפה מרכוס, חוה

ממורמר מונדי
 הזה (העולם המרחלת רחל של במדורה

 לצערי אורותי. רשימה התפרסמה )1363
 לבי! שנאמר מה ביו יסודית אי־הבנה חלה
 לצאת ברצוני כי הדבר נכון שנכתב. מה
מעולם אד — מסויימת לתקופה הארץ את
 לעזוב התכוונתי לא
 לצמיתות. הארץ את
 וכותב כאן חי אני
כאז.

 שאני היא האמת
 ועדת־ ממורמר. די

 את דחתה הקיבוצים
 ״נשר שלי המחזה
 ש־ (למרות פתוח״

 בקיבוץ שהצגנוהו
 ועדה, ללא יחיעם,
הת הקיבוץ וחברי
 ואהבו לטובה רשמו

המחזה). את
 יכול אינני אם

 מתיאטרו! להתקיים
 לעבוד עלי הרי —

 אינני אחרת. עבודה
מונדיבידו־ סקצ׳ים כותב
ריים.

 יומם לעבוד מחזאי חייב השראה מלבד
 פעם אר מחזהו. את לשכלל כדי וליל

 שלנו לווערות־התרבות מחזה הנשתי לא
 למדי, זריז (אינני כספי פרס לקבל בכדי

הצלחת). ליד יושב ואינני
תל־אביב מונדי, יוסף

חטאי ואלו
ה ראש בגליו! בז־גוריוו, על ההספד

ה המאמר היה ),1358 הזה (העולם שנה
 אודות שקראתי ביותר והמקורי מעניין

בז־נוריון.
 העיזו! פרשת על מצביעים אתם אנב,
 לצערנו בחייו. ביותר המבישה כפרשה

 מה, משום נחו, שלא — בז־נוריון עשיר
ה שתקצר שחור בעבר — ישראל באהבת
 ארלוזד רצח עלילת מלפרטו: כאז יריעה

 הטבעת הבריטים; עם הפעולה שיתור רוב;
מש בשיקום התנכרות ״אלטלינה״; האוכיה

 על הצהרה המחתרת; חללי של פחותיהם
 על לוותר הרצו! ירושלים; של בינאומה

 לז׳בוטינסקי; העיוורת שנאתו יפו; העיר
 המתנדבים; שורת במשפט בנו על הגנתו
 הלא־ למיעוטים העוין יחסו לבוז; הרחת

ה לגרמניה הכשר מתן בישראל; יהודיים
 זד פיות בלימת עם־המרצחים; — אחרת

וכו׳. וכו׳ וכו׳ הרע לשון חוק על-ידי עתונות
ה חיה זאת בכל ןזסתלקותו, עם והנה,

 בין ההתקרבות וסיכויי ומשנשנת, מדינה
יותר. קרובים אפילו הפועלים מפלגות

ניו־יורק חבצלת, א.
ז האשם מי

 של הטראנית אהבתם סיפור על קראתי
ה (העולם דיהאן ופאטמה מחמוד יוסר

נו וכר ),1362 זה
 פור היה מה לי דע

 מי אבל אהבתם.
 כזה? במקרה אשם

האחראים? הם מי
פשו היא התשובה.

ה הם האשמים טה:
מאפ שאינם הורים,
 לחיות לבניהם שרים

 מודרניים, כאנשים
 המתקדמים כאנשים

 אלא הארצות, בכל
לח אזתנו מכריחים

 ובמו כמוהם יות
אבותיהם.

עארף מוחמר
מסאלחה,

דבוריה נפר
 הראשונה אינה מסופר עליה פרשת־האהבה

פו לכו בארץ. הערבי הציבור את שזיעזעה
 הנתקלים הערביים, הבחורים כל אל אני נה

 בעקבות וילכו ישתטו שלא כאלה, בבעיות
לחייו. קץ לשים שניסה יוסר

לב את ההורסים אלה ננד לעמוד עלינו
 ללחום עלינו חובה אחיותינו. ולבבות בנו

 של הזכויות בכל אחיותינו תזכינה למען
יע אחות! מאיתנו אחד לכל תקופתנו. בנות
וב ההורים, משיעבור עליה וינז לידה מוד
והאור! החרות בדרך להמשיך עלינו יקל זה

אל־פחם אום ג׳ברין, אחמד
הדתי המימשד

 צעירי־ מנהינ ריין, אברהם של מדבריו
 אני ),1363 הזה (העולם ישראל אנודת

 הדתיים לצעירים גם תהיה שסור־סור מבי!
צבאית. מסנרח

 ספק בתור עצמי את מציע אני אי־לכך
 הי יטל האימונים לבסיסי מטרות־קליעה

 המתאימות: המטרות החריטה. הדתית מחתרת
 עם מדיקט עשויים טבעי, בגודל אוטובוסים

 ישירה פגיעה בכל אוטומאטית אור הדלקת
 מדיקט: קצרים שרוולים עם בחורות בחלון;
 מקלות באבן; להפלה שניתז רוכב עם ווספות
 יש קצינים לקורס דמויות־קביים. קפא״פ

 המראות דיקט מטרות מיוחדת: הצעה לי
בביקיני. בחורות

 של עודפי־ציוד מחסן מזרחי, א.
תל־אביב ותערוכות, עדלאידות

מסאלחה
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 במבחן שעמד התכשיר
כולו בעולם יעילותו והוכיח

השניים בימת תיאטרון
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1 הפטמן רח׳ תל־אביב
׳ש ומוצ שלישי יום כל

:ההצגות לוח
12.11 ג׳ יום 2.11 מוצ״ש

16.11 מוצ״ש 5.11 ג׳ יום

19.11 ג׳ יום 9.11 מוצ״ש

: ם י ס י ט ר דיזנגוף רחוב רוקוקו, כ
 מרכזית תחנה עתיד,

 אלנבי רח׳ ברטים,
המשרדים וביתר
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האקסקלוסיביות הריהוט מערבות

חוץ מתוצרת
 1964 חדישים קווים לפי

אצל

■ א. ק ס ב ו ז ו ז
).81921 (טלפון 39 הרצל רחוב מתל־אביב,

 - ביותר יעיל בהגותנו כיקורף
ביותר. נוחים בתנאים עין מרהיבות מערכות
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