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פיינר פרסום

מכתבים
שן )3 מעמוד (המ
מז לבנטיני אמצעי אשכול. במר ותמיכה

 דרך אין האומנם עליכם. לא מובהק, רחי
להתמזרח? אחרת

 ומיברקי־עידוד הפגנות־אהדה על ״שמענו
 בסוריה, לאל־חפז בעיראק, ועראף לקאסם

 ולגמאל בירדן לחוסיין בלבנון, לשמעון
במצריים. עבד־אל־נאצר

 אישיים ולחצים שצרכים לדעת ״הורגלנו
 מפלגתי עסקן אצל כמו מנהיגים אצל —

 דוחים — בלישכת־המס מפלגתו את המייצג
 תמול־ שקודשו עקרונות כליל ומבטלים
 הספוג בישראל, עדות־המזרח כבן שלשום.
 שסיגלתי כך על והגאה מזרחית תרבות
 צורך חש אני מזרחיים, מנהגים לעצמי
 המערביזציה אלופי באוזני להתריע וחובה

 להתמזרח עלולים שאנו הסכנה על בישראל
ליצלן.״ רחמנא

 הנ״ל ידידי של מכתבו שתוכן לי נדמה
 אולם הפוליטיים, מחיינו למאורע מתייחס

אוב מסויים, חברתי לתהליך נוגע עיקרו
 אהדה ביחס כל־כך תלוי שאינו ייקטיבי,

 בעניין. המעורבים לאישים אי־אהדה או
לוג נדד, אברהם ד״ר כו  חברתי־ פסי

תל־אביב משרד־הבריאות, ארצי,

אפיקורסית
 שבן־ תמיד, והסכמתי אתכם, מסכימה אני

 (בלשון מציאותי כל־כך לא הוא גוריון.
 אותו, שניטרלו אחרי עתה, אך עדינה).
 צודק אינו האם בקול־רם: להרהר אפשר

שלכם)? הקו עם בעצם (הזהות בתביעותיו
 אלא להקבר, לפרשה לתת לא דהיינו:

 אזו־ בחירות להנהיג תום; עד בה לחקור
ומו חיים באנשים לבחור יוכלו בהן /ריות,
 יכולים ואותם לפנות אפשר אליהם כרים,

 אזוריות בחירות שיכזיבו. במקרה להוריד
 שאיבדו המנופחים, המנגנונים במקום יבואו

 ועם המוצהרות מטרותיהם עם קשר כל
בהם. שבחר הציבור
 שאלתי אבל אפיקורסית, מחשבה זוהי
ב צודק, הזקן אין האם וקיימת: שרירה
עצם?

 תל־אביב .,3 ח.
 עם להתקשר מתבקשת ב. מ. הקוראת
המערבת.

פרו-פרם
 של וותיק כקורא
 כי עתה עד משוכנע
ה הוא פרס שמעון

בעצמו. שטן
 לאחרונה אבל
 ברדיו, אותו שמעתי

 רושם עשה והוא
 הנעים בדיבורו טוב

ל בניגוד וההגיוני,
 שכתבתם מה כל

עליו.
שתש מקודד, אני .

 עליו, דעתכם את נו
 שהוא בטוח אני כי

ג משהו עוד יהיה
 הקטנה במדינה דול

שלנו.
חדרה אלמוג, יעקוב

זוניידת? או זונוסעת
 ו־ הולכים הלשוניים מחידושיכם הרבה
 ורובם ובכתב, בדיבור בשפתנו, נקלטים

מוצלחים.
 והוא כזה, אחד חידוש על להתעכב רציתי
 כה־טוב גם אך רע, אינו המונח זונוסעת.

 משלי, חידוש תחתיו מציע אני איננו.
בחי מכמה מהקודם טוב הוא כי שסבורני

זוניידת. — נות
 — החידוש את שתכניסו מבקש הריני
 עתונכם של השבועי למחזור — ובשמי!

הארץ. מן הזוניידת לה שתחדל עד
רחובות אמיתי, אריה

המוסר שומר
 אצלכם נקראת כשרה יהודייה בחורה כל
 אות- ותובעת אמיצה אחת שקמה טוב זונה.

לכם! תתביישו כך. על לדין כם
תל־אביב גלס, י.

ספח־פדשה
ביש, כולו ועסק / בושה, ושמה פרשה

 תמים בכיר קצין / הקשיש. האדם הגדיר כך
 ועוד / לבון. למר קורבן נפל ונבון,

 מטורף. כמעט לכלא הלך נוסף, שלישי אדם
 חבריה כל אשר ועדת־השבעה, קמה לכן /

בדמעה. בכו
רמת־גו כרוך, א.

נוי פרחי
מב אנו הנהדרת. מאמריקה דרישת־שלום

ל מלום־אנג׳לס עתה נוסעים נפלא. לים

 היא בניו־יורק. אלי הצטרפה דפנה מכסיקו.
ביחד. להיות מאושרות ואנו נהדרת

בש ונואמת מאד עסוקה היא כלל בדרך
 ארצנו עבור כסף לאסוף כדי הבונדס ביל

היקרה.
 כאב לכן בתי, את ומעריצה אוהבת אני

 ונפרדנו רבנו כאילו עליה שכתבו מאד לי
ב האחרון הדבר זה ).1424 הזה (העולם

לעשות. עלולה שאני חיים
 אנו אך כאן, רבה הצלחה יש לדפנה

ייגמר. כשהטיול במאי ארצה נחזור
ארצות־הברית נויכירט, אנטה

 מטלפנים ידידים החלו כשבועיים לפני
 בו שנכתב קטן מאמר על ומספרים אלי
אמי. ובין ביני סיכסוכים על

ה שכל משום כך, על לשמוע נדהמתי
 שהותנו זמן כל נברא. ולא היה לא עניין
נפלא. בילינו ביחד
עתונכם של נלהבת קוראה עצמי אני

נויבירט ואנטה נוי דפנה
 שכל בעתון, מאמר אולם לכם. הכבוד וכל

בדוק. להיות צריך אותו, קוראת הארץ
 מכתבי את תפרסמו אם מאד לכם אודה

האמת. מה כולם ידעו ואז זה,
ה נ פ , ד י ו ארצות־הברית לוס־אנג׳לס, נ

אנוכי: גזען
 ודאגתי עתונכם, של קבוע קורא אני
 העיירה במרכז בחנותי מצוי שיהיה תמיד

 מאמריכם, על הגבתי לא אף־פעם שדרות.
 אך אתם. הסכמתי תמיד שלא למרות
 אתה ״האם המאמר קריאת אחרי הפעם,
 מוכרח אני ),1426 הזה (העולם גזען?״
להגיב.

 על־יד בחיפה גרתי עשר בן ילד כשהייתי
 ולא המנדט, בזמן עוד היה זה ערבים.
 דבר רק הגדולים. משיחות הרבה הבנתי
 יהרגו שהם הערבים שכנינו איומי אחד:

 עם מיד אמהותינו את ויקחו אבותינו את
האנגלים. צאת

 היה זה טוב. יותר זוכר אני אחד דבר
 יחד לפידות בחברת כשעבדתי מזמן, לא
 לומר: נוהגים היו הם דרוזיים. פועלים עם

 שנרצה יהודיה כל עם לצאת יכולים ״אנחנו
 עם לצאת יכולים לא היהודים, ואתם, בה
אחת.״ ערביה בחורה אף

 בשלוזת־ לקבל אוכל ולא גזען, אני לכן
ת ערבים בין מגעים נפש בנו ת. ו הודיו י

שדרות קנת, אלכם

במכ אשר פרץ, לי. להשיב רוצה אני
 נמצא ),1426 הזה (העולם הערבים על תבו

שמם״. ״ימח הביטוי
 מבחינת לא אם — תינוק שעודך לי נדמה

 מבוגר, אדם השכל. מבחינת הרי הגיל
 הכוונה עם משלים אינו מספיק, שכל בעל

 הם אם אפילו אחר, עם בני להשמיד
של שמו ימח אומרים: כולנו אויביו.
 הדבר אותו את לומר אי־אפשר אך היטלר.

 ימח דווקא למה כולו. הגרמני העם על
 ששה שהרגו הם האם הערבים? של שמם

 הרוכש אדם שכל לך תדע יהודים? מיליון
 הוא — וגזענות היטלריזם — תכונות שתי

שמו. וימח להשמדה שראוי
 היהודים החיילים על שחבל אומר אתה
 שחבל לך אומר הריני מכל. לנו היקרים

 מכל. לנו היקרים הערביים החיילים על גם
המחנות. משני חיילינו על חבל

 מגז־ קצת שתפחית מקווה הריני לבסוף
 והש־ שכל של גרמים כמה ותרכוש ענותך
 בה בתקופתנו, לחיות שתוכל כדי כלה,
והגזענות. האפלייה לחיסול קורא הכל

ירושלים ערבי, סטודנט מ., מ.

 תינתן זה במדור קדימה זכות
 המצרפים קוראים שי למבתביהם

למכתבים. תצלומיהם את

1429 הזה העולם4


