מכתבים
■

ב תי ה סו ה ר
ב ארץ ,ססודלדו וגרוסח■!
״העולם הזה״  , 1779״גיהינום
באשקלון״ ,על המרד בבית הכלא.

הכתבה גיהנונז באשקלון מזכירה לי את
בתי־הכלא בסוריה.
בושו לכם ,נציב בתי־הסוהר אריה
ניר ,סוהרי בלא אשקלון ,ושאר מנהיגי
המדינה המעלימים ■עין!
איפה כל הצורחים והמפגינים על ה
עוול הנעשה בבתי־הכלא ברוסיה?
הבוז לכולכם!
סנד ר ה פד ,ירושלים
• גם המוסר הוא עניין של גיאוגר
פיה.
8

מ ס כ ת ;ו ר א ה
של עוול
״העולם הזה״  , 1779״מדוע
היית עצור ללא משפט  15חודש״,
מכתבו של פאוזי אל־אסמר.

מכתבו של פאוזי אל-אסמר מוכיח ש־
קפקא יכול היה לשבת במדינת־ישראל,
ומבלי שיצטרך להפעיל את דמיונו ,יכול
היה לשאוב חומר מלוא חופניים רק ממה
שמתרחש בה.
נשלח מכתב ,המכתב לא הגיע ליעודו,
ובו ניסו לגייס אדם מוכר בציבוריות
הערבית .והנה ,די בכו להנחית מהלומה
מוחצת על אותו אדם ,לעצרו ,לרתקו
ולהתעלל בו.
הממזרים ,הכושים־העבריים ,וסיפורו של
אל־אסמר ,הכל מצטרף למסכת נוראה
אחת של קיפוחים ועוולות!
ש ל מ ה אילן ,חל־אביב
• אך חסר עדיין סופר בדרגת קפקא.
■

ש הו ר

_נל=נ
״העולם הזה״  ,1780״היהו
דים הלבנים נגד העברים השחו
רים״ ,פרשת הכושים מדימונה.

בסיפוק רב קראתי ושמעתי על המסע
הנרחב ,אשר הוחלט עליו ■כדי לסלק מ
ארצנו ומתוך עמנו את השחורים ,אשר

היה לה שיער יבש
היה לה שיער יבש וחסר ברק .עד אתמול.
אתמול היא חפפה אותו ב^/£-ט 5השמפו החדש של יהלן קרטיס׳
גסי אותו גם את!
לבחירתך  4סוגים של -511£\/£השמפו המעולה המיוצר לפי נוסחה אמריקאית.
 00קוח 3ו(  4 \ / £ - £99 5ט 8
לשער שמן

00קוו(3ו0110 81ח 1-3־/\\/£ט 5
להחזרת ברק משי לשערך

הצליחו לחדור פנימה במסווה של תיי
רים ,הרואים את עצמם ברוב חוצפתם
כשייכים שווים לעם היהודי! והם אף
מעזים לטעון כי מאמינים הם בדתנו,
דת משה רבנו!
אחרי שניתנה מגבוה הפקודה ,והטל
וויזיה ירתה הירייה הראשונה )ביום
 ,(1.10החלו הגלגלים לנוע ,והכל התנהל
מאז על פי התוכנית .כל הכבוד!
גם אנוכי הזדעזעתי כאשר התברר לי
שהכושים הללו מעזים להשליך פסולת
על המדרכה בדימונה ,והם אף מגדלים
ילדים רבים )הרי לא אליהם התכוונו,
כאשר השתכנענו שיש צורך מירבי בהג
דלת הריבוי הטבעי!( .ילדים שחורים
אלה עוד מעזים לשחק ולהקים רעש
סביב בתי־המגורים שלהם ,אפילו בין
השעות  2ו־ 4אחר־הצהריים!
חוצפתם הפראית של תיירים שחורים
אלה עוברת כל גבול.
)המשך בעמוד (6

00קרח  3ו63181־ ^161־  ^ £ט 3
להבראת השער ועור הראש
 00קוח 3ו(  9 5ח 1ח 0)1110ה ^ 0 0 - 7 £ט 3
שמפו שהוא גם מעצב שער
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