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כעת ׳מבין אני טוב יותר את מדיניותן
ד,נבונה של ממשלות ידידותיות מסויימות,
דוגמת דרום־אפריקה.
הנני מציע להקים מייד מיכלאה עבור
שחורי דימונה במקום מבודד ,כדי שלא
ייתכן עוד מגע בין יצורים תת־אנושיים
אלה לבין יהודים טהורים וגאים; שם
מקומם עד שנוכל לזרוק אותם באורח
חוקי ומסודר החוצה .דימונה חייבת לירד
פך שוב לעיירה שקטה ,נקייה וחמודה,
כפי שהיתה עד בואם של הגויים השחו
רים והפראים הללו.
רצוי ,לדעתי ,להקים את המיבלאה ב
קרבת אחד מבתי־הסוהר שלנו ,והרי כ
אלה יש הרבה ,כדי שנוכל להשליך פוש 
עים שחורים אלה מהמיכלאה ישר לכלא,
וזה במיקרה ויתנגדו לכך שנגן עליהם,
כל עוד והם אורחינו ,בפני זעמם המרוסן
ומעורר־הכבוד של יהודים טובים ,אשר
לבטח ירצו לטהר את אדמתנו מהחרפה
הכושית הזאת.
עלינו לבודדם בהקדם ולרפא את ה
גידול הממאיר ,ולכן הכרחי לדאוג לכך
כי לתיירים שחורים נוספים לא יותר
לצאת מנמל־התעופה אל תוך ארצנו ה
נקייה• הבה נתגונן ונשליך את היצורים
המוזרים הללו ישר בחזרה למטוס אשר
הביא אותם!

■

הרס גורן
וההלכה היהודית

בעקבות הראיון שנערך עם הרב שלמה
גורן בתכנית הטלוויזיה מוקד הייתי רו
צה להזכיר לכבוד הרב ולקוראים מספר
דברים.
 (1ההלכה היהודית מקבלת נישואין בין
שני בני־זוג ,שנערכו בנוכחות שני עדים
)לא רבנים( ,טבעת ששוויה לפחות פרו
טה אחת ,ואמירת המשפט :״והרי את
מקודשת לי״ .מכאן יועד לכפיית חוקי
הנישואין הדתיים ,או איסור נישואין אז 
רחיים — הדרך רחוקה.
 (2משום מה מציע הרב גורן למדינת-
ישראל ,ללמוד מחוקיה הדמוקרטיים ה
נאורים של ארה״ב ביחס לנתיחת ■מתים.
איני זוכר ממתי החלו רבנינו להזדקק
לארה״ב כדי להוכיח פסק הלכתי ,וממתי
לומדים הם תורת־דמוקרטיה בוושינגטון.

ישראל אלכסנדר )ואן דייק(,

רמת־חן
י• צחוק־צחוק ,אבל כמה מאזרחי יש
ראל חושבים ברצינות מחשבות שחורות
אלה ,שהקורא אלכסנדר העלה אותן כ
סאטירה.

■ איזה
דרג ?
״העולם הזה״  ,1777״שלוש
שעות יותר מדי״ ,על תוכנית
הטלוויזיה השעה השלישית בהנ
חיית ישעיהו בן־פורת.
אפשר להתווכח ,כמובן ,על דעותיו ה
שונות של העיתונאי ישעיהו בן־פורת.
אך שמא תענו לי מיהו העיתונאי שלכם
)מדרג א׳ כמובן( אשר קבע שי.ב.פ .הוא
עיתונאי מדרג ב׳ י
אליעזר דומקה ,חיפה

■

אבות אכלו כוסר
ושיני כנים תקהינה
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אחד הסימנים של מדינה דיקטאטורית
הוא הפעלת עונש קיבוצי ,או הענשת
פרט מסויים ביעוון פשע של אחר .יאפשר
לכנות זאת אחריות־קיבוצית או שעיר־
לעזאזל.
והנה קם כבוד הרב גורן והחליט להצ
דיק את הענשת ״הממזרים״ בשל מה

עץ־גל
 (3יש לי שאלה ,הרב גורן  :אם הינך
מתיר לבנות־דתיות לא להתגייס ,כדי לש 
מור על המסורת ,האם תהיה סובלני כדי
להתיר זאת גם לבחור שמצפונו אוסר
עליו להרוגו
 (4שמחתי לשמוע כי הרב גורן מצפה
מהרבנים שיירדו אל העם .אני מחכה ל
רגע בו אראה את רבנינו מסתובבים ב
חולצות פרחוניות ובג׳ינס ,כשחיוך על
פיהם.
אהוד עין־גיל ,בת־יס
• מה יש כאן לצחוק ?

■ המאכל;
המקצועי
לשובתי הסכם :שמענו היום,30.9.71 ,
ברדיו על שהחזרתם למעבידכם את כר
טיסי הברכה לראש השנה ,באמרכם כי
קיבלתם את אחוליו בצורת צווי־גיום.
תשובתכם תייחרט בדברי המאבק המק 
צועי האמיץ.
ראובן שטרן ,חיפה
י• העיקר  :חתימה טובה על חתה
חדש.
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שהוא קורא :יחטא הוריהם .בצודה
מפר הרב הראשי של תל־אביב את
הבסיסי בדמיוקראטיה ,האומר שכל
אחראי למעשיו ורק למעשיו ,ואין
ניש אדם בשל פשע של אחד.
בנצלו במה ציבורית שהועמדה לרשו
תו )טלוויזיה( ושמטרתה היתה לשרת את
הדמוקראטיה ,התקיף הרב גורן את אחד
היסודות החשובים של מדינה מתוקנת
בקובעו עקרון של ״אבות אכלו בוסר
ושיני בנים תקהינה.״
דן גראור ,פתח־תקווה
• קואליציה אכלה בוסר ,ושיני אזר
חים תקהינה.

בתאריך  30.9.71נגשתי לרישוי מכונית
במוסך המורשה מטעם משרד התחבורה,
דינמומטר .בבדיקה לפני הרישוי במוסך
הראשון של דינמוימטר קניתי חגורות־
בטחון ב 65-ל״י כולל הרכבה.
עברתי את כל בחינות הרישוי ונותר
רק להרכיב את חגורות הבטחון ולהחתים
את הרשיונות .האיש האחראי בדינמומטר
סירב לבצע העבודה ואמר לי ״תחזור
מחר וארכיב לך,״ למדות שהובטח לי
שהחגורות יורכבו בעת ד,רישוי ,ולמרות
שהסברתי לאיש שאני חייל בחופשה.
הוא ענה :״אתה חייל ואני אדם עובד.״
כל הכבוד לדינמומטר ! שידות ויחם
מתחת לכל ביקורות.
קורא ,תל־אביב
• אין ברירה .צריכים להדק את ה
חגורה.
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