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מכתבים
)5 מעמוד (המשך

 מהכנסת להבדיל (הדתית, ישראל כנסת של
 צפרוני: הד״ר כתב שלנו)
 גיזעו, על־פי בחיר־העמים הוא ישראל ״עם
 של הגזע התפתח. שבה ואקלים־הארץ, חינוכו

 שבגזעים.״ המשובח הוא ישראל עם
 בעד מדברים הללו שהמשפטים חושבת אני
עצמם.

באר־שבע מידה,
לצייר עונה אומן

 משה זו, בורך אליך לפנות שעלי לי צר
מת שאתה פעם מדי רואה אני ברנשטיין.

 המשמיצים למערכת מכתביך בזכות פרסם
כישרונותיך. בזכות ולא אחרים, ציירים

 שתע־ )1592 הזה (העולם כתבת במכתבך
 לך יש ניבזות. אלא אינה רוכת־האירוטיקה

לחב לבוז החוצפה, יותר נכון או האומץ,
הארו את להציג שהעזו על למיקצוע ריך

בעיניהם. נראית שהיא כפי טיקה
 שתמונות- זמנים שהיו ידידי, תשכח, אל
אומ בעיני לניבזות נחשבו רגילות עירום

בציור־נוף. שהסתפקו נים
 המוצגים נגד אחת טענה יש אישית, לי,

 הציירים מן אחד אף בתערוכת־הארוטיקה:
 אף שכן זה, לנושא ברצינות התייחס לא

 שהיא בד, על בשמן צויירה לא אחת תמונה
רציני. לציור הקלאסית הדרך

בת־ים לביא, אייה
הנעלם הגן

 מפואר. פארק בנהריה הקמתי בזמנו,
 בו, לטפל להמשיך באפשרותי אין לצערי,

מנהריה. היעדרי בשל
 ראש אך הפארק, את לעירייה הצעתי

ה־ את לקבל מעוניין אינו נהריד, עיריית

שנעלם הגן
 אצטרך, כן על מיתקניו. עם יחד פארק,
בארץ. אחר למקום להעבירו לצערי,

נהריה־צפון דיטהקום, ס. גונטר
ואני החמשיר

ממ שהייתם )1533( הזה בהעולם קראתי
חד כמה קבלו אז בעברית. החמשיר ציאי
למשל: פר׳־עטי, שים

 החלה הארץ כנסת,/שעל פעם ןזיתה היה
 ורנב בהדר / הוקם, אז הליכוד / נינזאסת.

ולסת. שן חסרה היא ומאז / עם,
 מלר״ז/ש־ בפקיד מעשה תרצו: אם או,

 בל• חשמל ארז./״אין כבו חפציו כל את
 העיר של סופה לבשן,/כי אברח עשן,/אז

רז.״ לא כאן
 קונדס/ בלי והמוסר, הכליות אפילו: או
 מעי קחו הונדס:/ איך המע״י את שאלו
 מצפון והוסיפו / עיוור, גם גס, גס / חיוור,
נאנס.״

תל-אביב מרמלשטיין, יעקב

צודקת לעולם טעות
ב ק ע י לני מקרב־לב ברכות זימבר: ל

ב בח״ל עם שואיו ק ע  נ״לוח אטלס.״ י
.).29.2.68 מעריב, החברה״,

חולון קשטן, משה

 תינתן זה כמדור קדימה זבות
 המצרפים קוראים של למבתכיהם

למבתכים. תצלומיהם את

1594 הזה העולם6


