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הראבן שולמית
 כאריזמה, הראבן, שולמית של מאמרה

 אותו לקרוא חובה ולעילא. לעילא הוא
בהמ לפרסמו צריך רב. ובעיון בשלמותו,

טהורה. תמצית ובשלמותו כולו שכים.
טבעון דלי, אברהם

 כאוות ■

ר!ורא
 בעיתונות קראתי 21.1.72 שישי ביום

במזכירות ראש־הממשלה של דבריה על

 על לפירסומיכם בנוגע העבודה, מפלגת
דיין. משה שר־האהבה

 פיה את לפתוח מה לה שאין נראה
פרסו לאמיתות בקשר עניין, של לגופו
 משה של פגמיו לתיקון כדרך ולכן, מיכם,
 הזה, העולם את להחרים תבעה דיין,

 אשר הביניים, בימי הכנסיה ראשי כדרך
 התאוריות בעלי הפיסיקאים את החרימו

המודר הפיסיקה יסודות שהן המהפכניות,
בימינו. נית

 ״סמרטוט ״רפש״ הוא הזה העולם אם
 אז גולדה, אותו שמכנה כפי מלוכלך״,

 ובביתי ״רפש״, קורא שאני בכך גאה אני
כ מלוכלכים״ ״סמרטוטים הרבה אסופים

אלה.
 תל־אביב דוידוביץ׳, צכי

 דיין גירושי ■

והדתות
לגי הנצרות דת של השלילית עמדתה !
 מקילין בתלמוד ברם, ידועה. — רושיז 1

שמאי בית :הקצה אל הקצה מן זה בעניין

 כופל לא הפרי ■

מהעץ רחוק
 טוב וטעם הכרח שום היה לא לדעתי,

 אלישבע את מי בכתבה ולהדגיש לכתוב
 אם — ״סבתה הבאים: המשפטים את

 בית־בושת. מנהלת בשעתו היתד, — אמה
בת בזנות עסקה נישאה, בטרם אמה,
המנדט.״ קופת
 לבדוק וכוונה רצון שום לי אין (א)

 המשפטים שני של העובדות אמיתות את
 לכל קשר שום להם אין גם ולדעתי הנ״ל

 והילדים היות לא, או נכון זה אם הפרשה,
 הוריהם, של העבר עבור אשמים אינם
סבותיהם. של לא וגם

 המיש- שני של והדגשתם בכתיבתם (ב)
 יעיל חומר המאמר כותב נותן הנ״ל פטים
באימרה המאמינים האנשים, אותם כל בידי

 ומכאן מהעץ״. רחוק נופל לא ש״הפרי
 קורבן נפל דיין מר — מוטעית למסקנה גם

למלכודת.
 של דעותיו לשיקול קשר שום אין (ג)

 הפרטיים לחיים כשר־ביטחון שר-הביטחון
מבו הביטחון בשאלות השקפותיו שלו.
הש על ולא הפוליטיות, דיעותיו על ססות

לבינה. שבינו היחסים על קפותיו
חולון כהאון, י.

 ה?!טגח האצבע ■

שר־הביטסון של
 לשבח בכדי זה מיכתב כותבת אינני
 פירסומת כזו לעשות יכולתכם על אותכם

לבזותכם! אלא דיין, משה לשר־הביטחון
דוג תנו שר-הביטחון? היה כמוהו מי
 שר- שאם יודעים אינכם כנראה, מה!

אינ אבודה. ישראל אז יתפטר, הביטחון
 על עומד ישראל עם שכל יודעים כם

ן הקטנה אצבעו
בפומבי? לבזותו מתביישים אינכם ואיך

1* ■

 אלא אשתו, את אדם יגרש לא — אומרים
 (דברים שנאמר ערווה, דבר בה מצא אם

 הלל ובית דבר. ערוות בה מצא כי כ״ד)
 שנאמר תבשילו, הקדיחה אפילו אומרים:

 עקיבא רבי דבר. ערוות בה מצא כי (שם)
 הימנה... נאה אחרת מצא אפילו אומר:
בעי תמצא־חן לא אם והיה (שם) שנאמר

 וכרבי הלל כבית כמובן, וההלכה, ניו.
).,(גיסיךצ בתרא״. ״תנא שהוא עקיבא

ב השתתפות מוצאים אנו אחר במקום
 אמר בחומרה, ראייה וגם המגרש, צער

 אפילו — הראשונה אשתו המגרש :שמואל
 דמעות. עליו מוריד — אבנים של מזבח

 דמעה כסות תעשו שנית ״האת שנאמר:
 פנית עוד מאין ואנקה בכי ה׳ מזבח את
 ואמרתם מידכם. רצון ולקחת המינחה אל

 אשת ובין בינך העיד ה׳ כי על על־מה?
חבר והיא בה... בגדת אתה אשר נעוריך,

 ושאר עשה אחד ולא בריתך. ואשת תך
 אלוהי ה׳ אמר שלח שנא כי לו... רוח

 ה׳ אמר לבושו, על חמס וכיסה ישראל,
 תבגודו.״ ולא ברוחכם, ונשמרתם צבאות,
א׳). כ״ב סנהדרין ב/ (מלאכי
 חד הולכים הגירושין המוסלמים אצל

אפילו ללכת זקוק לא המגרש יותר. וחלק

יופי של הקאריקטורה
— שריון

הצבים אהבת
שריון תחת —

הפר חייו הזה, העולם של עניינו זה מה
? שר־הביטחון של טיים

 לוי נרקיס כמו אזרח איך יודעת אינני
 את למערכת במיכתב לכנות יכל מחולון

ז׳ואן״? ״דון שר־הביטחון
ההפ האש, בימי הימים ששת במלחמת

 היה זאטוט אזרח כשכל וההפגזות, צצות
 בכדי הרדיו למכשיר וצמוד במיקלט נמצא

 דיין משה שר־הביטחון חדשות, לשמוע
 מכשיר ליד לשבת במקום בקווים, היה

פקודות. ולתת הטלפון
 נכה ונשאר נפצע השיחרור במלחמת

 מפרסמים. אינכם זה את חייו. ימי לכל
 חברות, לו שיש זה את רק מפרסמים אתם

אהבות. שר ושהוא ז׳ואך ״דון שהוא
הרצליה סויד, אסנת

 במלחמת־השיח־ נפצע לא דיין משה •
ל הברית צבאות של בפלישה אלא רור,

השניה. העולם במלחמת סוריה

 שר-הביטהון @

נזיד לא
 לדיין, בנוגע שהפצתם הפרשיות בכל

 אינני אלישבע. פרשת היא שבהן, המוזרה
 כל־כך מסונוורים עיתון עורכי איך יודע

כות אמיתיות) (שבחלקן השמצות מכתיבת
דבריה? בכל זו לאשה ומאמינים בים

 טעמים שלוש אומר הוא אלא לקאדי,
 היא והרי אללה,״ בשם אותך מגרש ״אני

דבר. לכל■ כבר מגורשת
— ישראל ולנביא לנצרות שנוגע ומה

שה מובן הרי ממי, לקח מי נשאל אם
 זו אלא החדשה, מהברית לקח לא נביא

מלאכי. מהנביא לקחה
השו מן מנהיג שאני. רבה גברא ותו:

באר ואם :לרבים מופת לשמש צריך רה
? הקיר אזובי יגידו מה שלהבת, נפלה זים

ירושלים כן־אברהם, מרדכי
 אהבה עשו 8

מלחמה א7
הקור למכתבי שצירפתם הקאריקטורה

במקומה. היתד, דיין, משה ונגד בעד אים
 מתאימה המצורפת הצבים תמונת אבל

והאהבה. המלחמה השריון, לנושא פחות לא
רמת־גן זריף, משה

 המדינה דגל 6

הנשים ודגל
 על כתבותיכם את רב בעניין קראתי
 שר־ מעורב היה בהן השונות, הפרשות

 העומדים את יכיר שהעם רצוי ביטחוננו.
בידיהם. נתון האומה שגורל אלה בראשו,

האינ מחייו דברים לפרסם יש לדעתי
 בהם אין אם גם במעמדו, אדם של טימיים
 על עבירה או המדינה בביטחון פגיעה
 בענייני־ אדם של שאישיותו מכיוון החוק,
מדי בענייני מאישיותו שונה אינה אהבה

נה.
 כך על מוכיחה דיין של התנהגותו
 איננו כי הבטחותיו, על לסמוך שאי־אפשר

עיקבי.
 ובעל אידיאלים חסר רגש, חסר אדם הוא
 וזאת שלי״, ״הכל של מוסרית גישה

 כדי מעמדו את מנצל שהוא לכך בנוסף
 אדם — הפרטיים אינטרסיו את לקדם
 להפקיר מוכן איני אליו, הערכתי אם כזה,
 דגל את לשאת אי־אפשר חיי. את בידו

בו־זמנית. הנשים ודגל המדינה
חיפה א., י.

 חייה את ומפרסמת המספרת אשה (א)
האח בשלב לאשה נחשבת האינטימיים,

שיש־ הנמנע מן ולא החברתי, בדירוג רון
 בדבריה. וניפוחים סילופים נם 8*

 תולדות על מספרת אשה מאימתי (ב) ״
 אשה היא זאת ? והתבטלותם בתוליה

 האדם על־ידי שנעזבה ומדוכאת, מיואשת
נישו הבטחות מדמיינת וכביכול שאהבה,

הוכחו. לא כה שעד אין,
 בניקמתה גבול כל איבדה זאת אשה

במצבה. טוב הוא אמצעי כל שנעזבה. על
 לסמוך אפשר האם לשאלתכם: בנוגע

 נשאלת ? שר־הביטחון של שיקול־דעתו על
 שר- של ערכיותו נמדדת מאימתי :השאלה

 ידוע לא ובכלל, ומטה? ממותניו הביטחון
 כל התחייבות על חתם ששר־הביטחון לי

לתפ היכנסו בטרם ״נזיר״ להיות שהיא
קידו.
אותי, שיכנעתם לא אבל מצטער, אני
 לנו שידוע אף־על-פי מחברי. רבים ועוד

תכלת. שכולה טלית אינו ששר־הביטחון
חיפה קינן, אמנץ

מאחורי ס

יייז -
להמ יכולים אתם

 את ולהשמיץ שיך
 בהשמצות דיין משה

האצבע. מן מצוצות
לכם. יעזור לא זה

 להצביע נמשיך אנו
 בשביל בבחירות

דיין. משה
 של זכותו לדעתי,

 לחיות שר־הביטחון
 ולא לו, שנוח איך

 מוחו את לבלבל
ו דיבורים על-ידי
 ותמונות חדשות

שכותבים ומאמרים
 יעזור לא זה מהמניין. לא אנשים אותם
שהוא. איך יישאר שר־הביטחון אחד. לאף
שר-הביטחון. מאחורי אני

אזברגה, סולימאן גומעה
באר־שבע אזברגה, שבט

מכתבים
הידרש ■

המלחמה
 בהרגשה הזמן כל חי מטה החתום אני

ו לקהיר לגשת פוחדת שממשלת־ישראל
 בלי עינים בארבע אל־סאדאת עם לדבר

 ולעניין, ישר שושבינים ובלי מתווכים
 ומצרים ישראל לטובת להסדר להגיע כדי

כאחד.
 ראשון־לציון כלומברג, מאיר

ישר ■

בוח
 הקבועים. מעריציכם על נמנה אני

ואמץ. חזק כוח, ישר
מגידו חבל יקוטי,

 הירך ■

לפאשיזם
 הגברת של וסמכותה מרותה הטלת אופן

 גבול את כבר עוברת ממשלתנו ראש
מסוכנת. להיות ומתחילה הטוב הטעם

 שבועון על פיזי בחיסול מאיימת גולדה
 ב־ מסחרית ובפגיעה אות שלה מפלגתה

 פיר- מודעות הגבלת על-ידי הזה העולם
סומת.
 שחטאו הנורא החטא משום זאת וכל

 על לחלוק רבה, כי בחוצפתם בהעיזם
ול היושבת־ראש של ומחשבותיה דרכה

 שלו בדרכו אחד כל הנייר, על העלות
הפוג אחריות״ חסרי בלע ״דברי כמובן,

למיניהם. לאומיים ובנכסים במפלגה עים
 תקדים זח מסוג שרירותיים לצעדים אין
 חופש בזכות המכירה מתוקנת מדינה בשום

ההתבטאות.
 זו בעובדה מאליה המזדעקת הציניות

 גולדה דיברה ספורים ימים לפני שאך היא
בסו המובילות שונות מדרכים דרכים על
 שיהיה אך וטואליטריות. לפאשיזם פן

 ולחשוד להניח ספק של צל כל שאין ברור
 לאיומים גם זו באמירה שהתכוונה בה

הדרכים. מן כאחת דלעיל
רמת-גן פילוסוף, אברהם

 סירהון ■

גדול
כניסה באין סוגרים האחרונה בתקופה

 רב. והסירחון עוזר לא זה רבים. מקומות
לדוגמה. נפט נתיבי פרשת ראו

לי, מוגי  העמק משמר חלי
 מצלמתו שקלטה כפי הסידחון תיאור #

תמונה. ראה — חלילי מתי הקורא של
 תוהו ■

ובוהו
 גניבה, או בפריצה חשוד כשנתפס מדוע
ומבי אותו עוצרים פשוט, אזרח כלומר

התנ את לו איו ואם למשפט, אותו אים
 יותר עוד הוא אז עורך־דין לרכוש אים

? דפוק
 או שר כמו חשוב, אדם כשנתפס ומדוע
דומה משהו נעשה לא חשובה, אישיות

1798 הזה העולם


