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 רח־ (סינת 5 שניאור רחוב תל־אביב,
 מגרש מול מוגרבי, ליד ,20 סינסקר

55029 סל. חניה)
9-17 ?בלח שעדת

 חסברח חוגרת לשלוח נשמח
שת. ל*י נק

מכתבים
ת (המשך )5 מענו

היהודית! הדת את לייצג המתיימרים
האמיתיים. החזירים מיהם רואים עכשיו

תל־אביב במערכת) שמור (השם ש.א.,

לבחורי־זהב עונה היפה
 במכתב זהב״ ״בחורי עצמם המכנים 15ל־

 בעצם אני :0614( הזה העולם למערכת
 לנהל )מעוניינת לא

 קורספונדנציה, איתם
 פיסרום לאחר אך

 האגרסיבי, מכתבכם
 לעשות נאלצת אני

זאת:
 עניין הוא יופי

 מה ואין טעם, של
 יותר טלי אם לומר

 בעיניכם, חן מוצאת
מו היא בעיני גם

 אני אבל חן• צאת
 מה אתכם: שואלת

 הז־ את לבם נותן
 על וכן שלי התכונות על לחלוק כות

 ואף מאחר — לי אין או שיש — אישיותי
אותי? הכיר לא מכם אחד

 בדייק מופנות לא שלי האמביציות אגב:
 זה ובמיקרה הזה,״ הניכסף ״התואר להשגת

 ועובדה כפורט, בתור בתחרות השתתפתי
נכרית. בפיאה הצטיידתי שלא

 על עולה ״האיכות שלי: לחברים בקשר
 עצמם מכנים לא שהם ואף־על־פי הכמות,״
 ג׳נטלמ־ התנהגות בעלי הם זהב״ ״בחורי

כמוכם. במכתב לבחורה עונים היו ולא נית,
תל-אביב דוייל, מרים

שלוז לא
 בן־אמוץ דן של לדבריו בקשר מכתבי

 דפי מעל ניהל שהוא התרבותי בוויכוח
)1614( הזה העולם

״תרבו לעריכה זכה
מ־ עורך של תית״

דור־המכתבים.
— קשר שום אין

צור ולא תוכני לא
 המכתב בין — תי

 לבין שלחתי שאני
 !שהעורר המכתב

 לפרסם הואיל הנ״ל
הנכבד. בעיתונו

 פורסמה בטעות,
 חתימת ולא חתימתי
המיכתב. על העורך

תל־אביב מסים, אלכם
 שפורסם המכתב טועה. מסים הקורא •

 שמהם קטעים עשרה מתוך משלושה מורכב
 אלה קטעים בשלושה מכתבז. מורכב היה
 כרגיל, נעשו, הקיצוצים מילה. אף שונתה לא

התוכן. על משפיעים ואינם מטעמי־מקום

ומנושל נכה
 ופגוע ברגלי משותק זכריה, שלמד, אני,

בבקשת־עזרה. פונה בידי, אף
 מחלקת״ עם נלחם שאני רב זמן זה

 לשווא. — בי שיטפלו בירושלים, ההנדסה
 ב־ עיתונים מוכר שאני שנים ארבע זה

שב בניין־העמודים
ש בשנה יפו. רחוב
הח המלחמה לאחר

לה פקחי־העיר לו
 גבול ללא לי ציק
ו גרירה עד־גדי —

 הקרקע, על סחיבה
ל קשה לעג בליווי
מומי.
 לקחו קביי את
לעי זה וכל ממני.

ושבים. עוברים ני
 הוחלט שנה לפני
 עגלת־ לי להקים

 ב- כלל התחשבו לא לצערי אך רוכלות,
 לא ובאופן־הליכתי. הרחבים מימדי־גופי

 אף העגלה. לתור להיכנס מסוגל הייתי
התחש לא עזר. לא שהבאתי רפואי אישור

 מיבנה־אבן על דנים שוב עכשיו רק בו•
 בינתיים יניחוני הפקחים אם אודה בשבילי.

המיבנה. שייגמר עד —
ירושלים זכריה, שדמה

צודקת לעולם טעות
 ־ , לתפילה בבוקר בחמש קם .הוא .״.

 בלילה שעות. 4 1 נמשך שלו יום־העבודה
״טיול־הירהורים. עורך הוא . )5.8.68 (דבר, .

אי-שם רונדל, רפאל

 תינתן זה במדור קדימה זכות
 המצרפים קוראים של למכתביהם

למכתבים. תצלומיהם את

זכריה

מסים
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