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מכתבים
)3 מעמוד (המשך

 רפאל צירף אותו קטע מישרד־החוץ, של
למיכתבו.
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מיוחדת
 — ״במדינת ,1878 חזת״ ״העולם

הטו כפוי החייל ־־־ !■רבי-אדם
 הדרה של האחרון סיפרה על נה,״
מור.

 המערכת לאנשי נתונה מיוחדת תודה
ש תמונותי את חזרה לי לשלוח שזכרו
ספרי. אודות הכתבה, לצורך אצלם נמצאו

 או לאיבוד תמונות הולכות בדרך־כלל
 במערכות לבקשן לבוא צריכים שבעליהן
 מעריכה אני כן על ושוב. שוב עיתונים

 העסוק בעיתונכם הנהוג הנכון הניהול את
כל-כך.

תל-אביב מור, חדרה
הגנה ■

עצמית
בטל ניסו, וחבריו אחי-נעמי כשאמנון

 המושג את להגדיר ב׳), (יום וויזיה
 שהם הרגישו לא הם באמנות, ״קיטש״
״אולי״, המילה את בדבריהם לשבץ מרבים

מור הדרה
נכון ניהול

 רונן אלי לידי הגיע כי פירסמתם סור״
 מרשתי רכוש שהינו גלגלים על מזנון
 עליו לשלם מבלי ידה על נרכש אשר
 כל מאושר, כמפעל מעמדה מכח מסים
 רק ישמש שהמזנון התנאי למרות זאת
לאחרים. יימכר ולא מרשתי את

 ומהווה מדוייק בלתי הינו זה פירסומכם
 ופוגע למרשתי ביחס הרע לשון מעשה
הטוב. בשמה חמור באופן

 נשוא המזנון מהמכס שיחררה מרשתי
 מנהג בו לנהוג רשאית והיתה הכתבה
רשות מטעם שהן הגבלות כל ללא בעלים

אר׳ן־ישראל רעוב״ האלוקית ההבטחה
 והלאומי החרדי במחנה רבים אנשים
 ההבטחה הגשמת את רואים במדינתנו
 יצחק לאברהם, הארץ של האלוקית

 הארץ כל על יהודי בשילטון ויעקב,
 לדעתי, חלקיה. בכל יהודית והתיישבות

 ידיעה מחוסר בין הם, אלה אנשים
 בבחינת בכוונה, וחלילה, הס ובין,

 אינם הם הרבים. את ומטעים טועים
 והיא מכרעת, לעובדה ליבם שמים

ארץ־ישראל. ערביי של מוצאם
 בימי בארץ שישבו היהודים כל לא
 חלק אלא מאדמתם, גלו השני הבית
 לנצרות בין דתו, את המיר מהם גדול

 בזמנו לאיסלם ובין עשיו של בזמנו
 יהודיס של צאצאיהם ישמעאל. של

ל הדורות במשך הפכו אלה מומרים
 ערבים שאותם אלא עוד ולא ערבים,

 אלה כגון יהודי, ממוצא היו שלא
 הלא והעמים הפלישתים מן שמוצאם
צאצאי בארץ, שהיו האחרים יהודיים

 ערג האי מחצי שבאו הערבים של הם
 שהיגרו הערבים ואף הארץ, את וכבשו
הפרי בגלל האחרונים, בדורות ארצה

 כל — הציונות לארץ שהביאה חה
הער בין נישואין על-ידי התערבו אלה
 לו — וכיום יהודים צאצאי שהם בים

 היוחסין שושלות את לבדוק יכולנו
 שכמעט מוצאים היינו הארץ ערביי של

 בארץ שחיו היהודים מצאצאי הם כולם
 ארץ־ ערביי — כלומר שני, בית בזמן

ו יצחק אברהם, מצאצאי הם ישראל
 האלוקית בהבטחה חלק להם ויש יעקב

לאבות! שניתנה
מב אינה דתם את שהמירו העובדה

ב המקומות ברוב ההבטחה. את טלת
ב כמו ההבטחה, מופיעה בהם חורה
 יעקב, בחלום או הבתרים בין ברית

 הארץ״, את אתן ״לזרעך היא ההבטחה
 של בדתם ההבטחה של התניה כל בלי

 ׳יז בפרק רק במעשיהם. או הצאצאים
 של מילתו על המספר בראשית, בספר

 —ויחידה אחת התניה מופיעה אברהם,
המי ברית את לקיים הצאצאים שעל
 על- מקויימת אמנם המילה וברית לה.
 המרת לכן המוסלמים. הערבים ידי

 את מבטלת אינה הערבים של דתם
הארץ. על זכותם

 את להזכיר יש זאת לזכות בנוסף
 מצד אברהם צאצאי הערבים היות

 לבדו מספיק לא שאולי מה ישמעאל,
 בוודאי אבל הארץ, על זכות להם לתת
צא מהיותם הנובעת הזכות את לחזק
ויעקב. יצחק אברהם, צאי

 חלוקת של שהפתרון כן, על ברור,
 ומדינה יהודית למדינה ארץ־ישראל

 שאינו רק לא (״פלסטינית״) ערבית
 האלו- ולהבטחה לתורה בסתירה עומד
 הפי- הוא — להיפך אלא׳ לאבות, קית

 בשלי- זו הבטחה המבטא היחידי תרון
 ארץ־ישר־ של שהפיתרון בעוד מותה,

 ועם יהודי שילטון תחת שלימה אל
 משמעו חלקיה, בכל יהודית התיישבות

 את יגזול האבות מזרע אחד שחלק
 אותו של אחר מחלק הארץ על הזכות

שווה. זכות בעלי ששניהם זרע

רוזנפאום־נרקיס, שרמה ד״ד
תל־אביב

 שימוש מרוב לקיטש האחרון בזמן שהפכה
בה. ומוגזם מיותר

 ביותר הנפוצה למילה הפכה — ״אולי״
קי לשם אותה אומרים העברית: בשפה

 צורך. שום ובלי הבחנה ללא השיחה, שוט
 בלתי־ הוא בה השימוש המיקרים ברוב

ומגוחך. הגיוני
 כדי עד ל״אולי״ אלרגי ונעשיתי היות
עצ להגנה מהירה שיטה פיתחתי בחילה,

 סוגר אני זה: מילולי קיטש בפני מית
הראשון! ה״אולי״ בהישמע מיד הרדיו את

חולט גיהנומי, נח
 על המם ■

המזנונוע

 לזכויותיה בהתאם ופעלה בכלל, או המכס
המזנון. רונן לאלי כשמסרה

תל־אביב רינון, ח. עו״ד
 הנחנו־ העברת על הראשוני בפירסום •

 בתאריך רונן, לאלי קארוון מלון של נעים
 שילמו לא ),1852 הזה (העולם 28.2.73

 המזנוניס על מסים המלון בעלי עדיין
הניידים.

 באיחור דהיינו המס, שולס 5.4,73ב־ רק
טוע .עצמם המלון בעלי כחודשיים. של
 קודם עוד נמסר הנייד המזנון כי נים

 כעבור ורק ותיקונים, נסיון לתקופת לרונן
המם. את •לשלם הוחלט חודשים מספר
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—
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ל ״פרט ,1875 הזח״ ״העולם
הזי על פרט,״ שמעון של ידיד
 שר-חתח- של ידידו שקיבל כיון

המס על מסעדה לפתוח בורח
נמל״התעופח. של לול

 שארם מדבר׳יקארון, נוה מרשתי, בשם
 בעניין אליכם לפנות הריני בע״מ, א־שייך
:כדלקמן

א- ״שימוש בכותרת המוכרת בפיסקה

המארס הייה
 ראובן של שמו התפרסם שבועיים לפני

כמש מרי, במודעת מרחובות מוסקוביץ
הסברה. באסיפת תתף

 זאת עושה ואני להסביר, נתבקשתי
 המנחה היה מוסקוביץ ראובן כי ברצון,

בלבד. והמארח
ת״א מרי, מרכז מזכיר נלילי, משה

1881 הזה העולם


