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לקיר מקיר
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כהן אחי□
 תל-אביב ,43 בנימין נחלת

613503 טלפון
ת חופה שמלות  אכסקלוסיביו

ם תעשיית אומנותיים פרחי

מכתבים

גג׳,

)3 מעמוד (המשך
ה בדעותיו הידוע איטלקי למשורר פרס

שוזי־משקל. על לשמור העיקר שמאליות.
חיפה עמיאד, מאירה

הקטן ההבדל
 כרגע לי יש בשנתיים? לגדול כדאי האם

ואי כזו, אפשרות
להח מה יודע נני

ליט.
כזה: הוא העניין

 הייתי 1963 שנת עד
 ואילו ,1945 יליד
 משרד- החליט עתה,

ב להגדילני הפנים
 שבשנת כר שנתיים,

 נחשב אני 1966
.1943 יליד כבר

התה ימשך אם
שבש הרי הזה, ליך
 כבר אהיה 1970 נת

.1940 יליד
 אני אבי של שבתעודת־הזהות העובדה

הרבה. שינתה לא 1945 כיליד רשום
 ״נו, לי אמר משרד־הפנים פקיד עובדה:

בשנ בבת־אחת לגדול לך כדאי לא האם
תיים?״

הוד נג׳ר, כני י
סרבנית סוסיתא
 הסעת למען הברוכה, ליוזמתכם תרומתי

 ביום ממשלתי: ברכב טרמפיסטים חיילים
 בכביש עמדתי לאוקטובר, 18ד,־ השלישי,

 צה״ל, במדי כשאני ג׳ליל, צומת ליד חיפה,
 )110־178 מם׳ (סוסיתא ממשלתית ומכונית

 בקשתי. למרות עצרה, ולא פני על חלפה
תל-אביב דזרבינסקי, יעקוב

במרומים היושב
 עלילות את מספר תמיר משה הקורא
 המקום ״אל לדורמציון, בהתגנבו גבורתו,
).1520 הזה (העולם ליהודים״ האסור

 קטנה• עובדה לתקן רוצה הייתי ראשית,
 — כנסיה רק ולא מינזר, הינו הדורמציון

 הרוצה כל לפני הפתוח בית־תפילה דהיינו:
במרומים. היושב בפני צרותיו לתנות
 רשות כדין מינזר של דינו שכך, כיוון
האנ סוג את לברור רשאי והמארח היחיד,

ש כפי לארח. ורוצה מוכן הוא אותו שים
 אם גם ליהודים, אסור המקום תמיר, ציין

 מפורשות. במילים נאמר ולא נכתב לא הדבר
 שהוא כפי — תמיר לקורא הוסבר הדבר
 אין אחרים, רבים כמו אבל — מציין עצמו
 מילים לו זורקים שלא עד עניין מבין הוא

עצוב. וזה ובגסות. מפורשות,
 אולי משרד־הדתות, את להאשים במקום

 הבקשה שמא ברעיון, להרהר כדאי היה
 דווקא באה יהודים של כניסתם להתיר לא

 אנשים ביקור דבר של בסופו הממזר? מטעם
 רציני מיסרד להוות עלול בממזר רבים

 אנשיו שרוצים כיוון אבל בו. לשוכנים
 פותחים אינם — אמונתם בני את לשרת
תמיר. הקורא כדוגמת לסקרנים, שעריו
 ב״כשרים״, תחשדו שלא מנת על אגב,

ב הדתיים והתערבות מסורת, שומרת איני
 אבל בעיני. גם חן מוצאת לא דברים הרבה
המעוו עיוורת, שינאה קיום להרשות אסור

 וה־ עובדות המסלפת השיפוט, כוח את תת
 ביננו בשלום לדו־קיום סיכוי כל ממיתה

הדתי. המחנה לבין
 תל-אביב גוטרמן, נ.

המחודדת הענווה
 עגנוך דברי אוסף האמת, את לומר אם

 בהעולם שפורסמו כפי עליו, והסיפורים
 ענווה על דווקא מעידים אינם )1521( הזה

זה. מהולל סופר של יתרה
תל-אביב כן־ארי, מאיר

נקי ציוני מצפון
שמס כפי העליה, על תגבר הירידה אם

 שנת מהנהגת מנוס יהיה לא כבר, תמן
 היהודים המוני את שתקיף בישראל, שירות
 לחיות יתחייב יהודי כל כלומר: בעולם.

 שקט, בלב יוכל כך ואחר בישראל, שנד,
בחו״ל. לביתו לחזור נקי, ציוני ובמצפון

 יסבול לא יהודי ואף המדינה, תתקיים כך
מכך.

ירושלים צ׳רנוכרודה, מאיר

 על מלחמה שהכרזתם לכם, הכבוד כל
הירידה.

פו ברנשטיין, אברהם  י

השאר ובד חתודים ציפורים,
 חתול לגדל גם מוכנה ואני ציפור, לי יש

 ליבו את לרכוש כדי הדבר דרוש אם סיאמי,
הזה (העולם אדאמו סלוואטורה הזמר של

1519.(

1522 הזה העולם


