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מכתבים
שרת רצח

 >1453 הזה (העולם שרת״ ״רצח בכתבה
 של הפוליטית לרציחתו מכל יותר תרמתם

בן־גוריון. דויד
 בי לקבוע, אפשר

ה ההשגחה אפילו
מש תרמה עליונה

 עיתוי על־ידי הו,
מ אחד של מותו

 הניבחרים מנהיגיו
היהודי, העם של
 סופית למוטט כדי
 המוסרי מעמדו את
בן־גוריון. של

אי המנוח נקמת
 אין אך לבוא, חרה
 שעוצמתה ספק

רבה.
ירושלים מזרחי, אבינועם

 וללא מורא ללא — ומאוזן מדוד שקול,
פנים. משוא
 אחרים, רבים וקוראים שאני, הציון זהו

 הכתבה על הזה העולם לעורך נותנים
שרת. משה של לזכרו

תל-אביב לובי!/ יורם

הדברים פני שינוי למען
 עורכי על למה סיבות, שתי ישנן
 ציבוריים כוחות עם יחד הזה, העולם
 השישית לכנסת לבחירות ללכת אחרים,

חדשה. רשימה בראש
 הכפייה במסע נעוצה הראשונה הסיבה

 חדשה, תנופה לאחרונה שקיבל הדתית,
 בניתוחי הנוגעים החוקים הצעות בצורת
השבת. ובשמירת גופות

 את דיגלה על שתירשום חדשה, רשימה
 הדתית, בכפייה הבלתי־מתפשרת המלחמה

מבוטל. לא מנדאטים במספר לזכות עלולה
המתה בשינויים נעוצה השניה הטיבה

יש של המפלגתית במפה לאחרונה ווים
 מפלגתם את ימצאו לא אזרחים הרבה ראל.

 יחפשו שלכן ויתכן החדש, בסדר הישנה
עבורה. להצביע כדי חדשה, כתובת
 שינוי למען ידי את לתת מוכן אני

הדברים. פני
ירושלים פריפיס, נפתלי

ל מי בשביל לי אין ישראלי. ערבי אני
מא אני אחד. לאף מאמין לא אני הצביע.

הזה. להעולם מין
נצרת יוסוף,

וזכויות כבוד
 סיפר דייווים אורי המשוחרר האסיר

 ),1453 הזה (העולם מהכלא רשמיו את
 מה מענה: ללא אחת שאלה הותיר אך

 הוא איך בעתיד? לעשות מתכוון הוא
הצ המימשל נגד במאבקו להמשיך חושב

 זכויות שוויון בעד החירום, וחוקי באי
ישראל? לערביי מלא

חיפה תמרי, רינה
רפ״י נגד רפי
 התארגנות עם

 של המיעוט קבוצת
ה תחת בן־גוריון,

 פועלי ״רשימת שם
ה שראשי ישראל״,

 רפ״י, שלו תיבות
 בקריאה פונה אני
 האחרים הרפים לכל

 שיתבעו, במדינה,
 | ה־ יחדל כי כמוני,

 ז- בשמם לרעה שימוש
הטוב. הפרטי

,י עטרון רפי
עטרץ חולון

בלוי קרן
 ברבי ההתעללות על לקרוא הזדעזעתי

 שנפל קרתא, נטורי מנהיג בלוי, עמרם
 הזה (העולם ר״ל הדתית לכפייה קורבן
1453.(

 באופן לארגן הזה להעולם מציע אני
 כדי קוראיו, בין מגבית ביותר הדחוף
 לקפריסין, ובח״ל בלוי עמרם את לשלוח

 שם. אזרחיים נשואין עריכת לשם
הראשונה. הלירה את מצרף אני

א., תל־אביב א.

. משע מעשיה קראתי לא מזמן .זה .
ויחפרהו! כרה בור אכן, יותר. שעת

 לערוך הזה העולם לקוראי מציע אני
 שיתחילו חמשירים, של תחרות ביניהם

במילים:
״ בשם רב היה ״היה .. י. לו ב

 תל־אביב גלר, חנן
שבועיים. תון ילזקבלו החמשירים

הדת אמוני שלומי
על־ מתלונן שטייניץ יהויקים הקורא

 רק בכתבותיו מפרסם הזה שהעולם כך
 מסו־ ופרשנות עמדה נקיטת ללא עובדות,

).1452 הזה (העולם יימת
 של תשומת־לבו את להפנות ברצוני

 על השבועון לכתבות שטייניץ הקורא
 מכילות לעובדות, בנוסף :דתיים נושאים
למכ אנטי־דתית הסתה גם אלה כתבות

ביר.
 בטרם נכבד, קורא להיזהר, שעליך כך

השבועון. על כזו בהאשמה שתצא
תל־אביב שלומי, דב

לנצרות בדיד
 שירותי מתקופת הן כפול: נכה אני
כאזרח. עבודתי מתקופת והן בצבא

 בראשון־לציון, ללשכת־הסעד פניתי כאשר
 הפקידה לי הודיעה עזרה, קבלת לשם

 כי בעניין, המטפלת
 הוראות קיבלה היא
ול לי לעזור לא

 שאלתיה משפחתי•
 חמשת על יהיה מה

 ענתד• והיא ילדי,
 לא אחד ״אף לי:

 לעשות ממך ביקש
 והוסיפה ילדים,״

אח עלבונות עוד
רים.

להת יכולתי לא
וה עצמי, על גבר
 כך על אותה. כיתי

במש- גם נא)מרתי.
לי. להציק המשיכו טרה
ד,מ־ לנשיא כבעייתי פניתי השאר, ביו

הכנסת לסיעות הממשלה, לראש דינה,
אף וציבוריים. ממשלתיים גופים ולעוד

לי. לענות טרח לא מהם 1 אחד
 אחי בקרב עלי שעבר הסבל כל לאחר

 אלא אחרת, דרך לי נשארה לא היהודים,
העק כל ואת היהודית הדת את לעזוב
 ולעבור בתנ״ך, הרשומים שלה, רונות

ילדי. וחמשת אשתי עם יחד לנצרות,
יאשון־לציון נחום, זכי

הנכונות מידת
 ג׳וזף של העברי התרגום על בכתבתכם

 ),1453 הזה (העולם פילדינג להנרי אנדריוס
 כ״צבוע, אדמם הכומר את מתארים אתם

מודע״. ובלתי׳ תמים באופן
 ובל־ ״תמים אש

פי מה תי־מודע״,
 פיל־ ״צבוע״? רוש
 שלא בוודאי דינג
כוו את מבין היה

העמוקה. נתכם
ש מוזר כמו־כן
תר על בביקורת

 מסר של עברי גום
 נאמרה לא קלאסי,

 על אחת מלה אף
התרגום. טיב

ה בכתבותיכם,
מג אתם פוליטיות

 קרובות לעתים לים
 על תכתבו לא מדוע פולמוסי. כשרון
 של מינימאלית במידה וסרטים ספרים

נבונות?
 לאנגלית, החוג זקס, אריה ד״ר

ירושלים העברית, האוניברסיטה
 יכול ותמים״ ״צבוע שהצירוף כיוון

ופי הסבר לו ניתן מובן, בלתי להיות
שלאחריו. □פיסקה רוש

זו זיוה
יריב, זיוה של ההימור לחוש הכבוד כל

 אנשים כבר מצאה לא כי היה נראה אך
 לשונה, חיצי את בהם לשלוח כדי חיים,
למתים. נטפלה והיא

 סיפרה בה כתבה, לאותה לדוגמה, כוונתי,
 (העולם חשובים אנשים של לוויותיהם על

 אמר ממשלתי פקיד באמת אם ).1450 הזה
 המנוח, וייצמן חיים של לווייתו את כי לה

 במשך הכינו ישראל, של הראשון נשיאה
מייד! לפטרו יש — שלמה שנה

 לקצץ רצוי הזה העולם של כבודו למען
הזו. הזיוה של לשונה את מעט

רמלה סיימן־טוב, ם.

 אלתגר זאב על יריב זיוה של כתבתה
 במקומה. כניראה היא )1453 הזה (העולם

 מסוגל שאיני כך האיש, את מכיר אינני
בהחלטתיות. זאת לקבוע
איך. ועוד מכיר, אני קריניצי את אך

אני לכן ברמת־גן. ותיק תושב אני כי

נחום

זר,ס

ה העולם4 1454 הז




