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שדד החקלאות מ

מכתבים
מנשה מנשה,

יהודה שושנה של למיכתבה בתשובתכם
 שיבוש על המוחה )1952 הזה (העולם

מ החרות תנועת מנהיג של הפרטי שמו
 (העולם הארץ זו במדור למנשה, מנחם

נע השיבוש כי טוענים אתם ),1951 הזה
 מנשה השם מדוע מבין אינני בצחוק. שה

ז מנחם השם מאשר יותר מצחיק
תל־אביב לנדאו, מנשה

תי או הצחיק! לא זה ...
טבריה שפר, מ.

ר מ  חייו שנות במשך השתמש בגין ...
קניגס־ יונה כמו פסיבדונים וכמה בכסה

בגין
באן? מצחיק סה

ש ססובר, וישראל בנג׳מן ביגר הופר,
בתקו מאמריו על לחתום נוהג היה בהם
 בשם השתמש לא מעולם המחתרת. פת

מנשה.
 ירושלים ליפשיץ, בנימין

אדום שניות חמש רק
 שמתבצעים שיפורים על שומעים אנו
אלקט מערכת הכנסת הרמזורים, ברשת
 בתל- שדה יצחק ברחוב משוכללת רונית
 בשאר גם זאת לבצע כוונה וכן אביב,

הסואנים. הצמתים
 עובדה על להתריע ברצוני כאן אבל,

 הדגש, עליה הושם לא שכנראה מסויימת
 אור החוק, מבחינת הצהוב.״ ״האור והיא
 לגבי אבל לנסיעה,״ ״היכון מסמן צהוב

 אור בבחינת הוא צהוב אור הנהגים,
 לפוזות כבר הם הצהוב, וכשנראה ירוק.

מכך. יותר לא אם הצומת באמצע
 במיספר כאשר מתעוררת המדיה אולם

 בעת־ובעונה־ הצהוב מופיע צמתים של רב
מ הירוק ועם מחד, אדום אור עם אחת
 נוסעים, הכיוונים שבשני קורה כך נגד.
לקרות. עלול מה להוסיף צורך ואץ

פשו בצורה הבעייה את לפתור ניתן
 חמש של סביר הפרש קיום על־ידי טה,

 לא וכך הכיוונים, בשני אדום אור שניות
ה במרכז יתנגשו מכוניות ששתי יקרה
בצהוב.״ ״נסעו שהן בגלל צומת

רמת־גן כרוק, צביק׳ח

מחנכת של אישיות — גדודיה
ממ עוד ואתם סופר, הזוג על עליתם

 לדעת צריכים אתם פויה! בזאת. שיכים
 כולו הנושא מודפסת. רכילות של טעמה

מישהו. של הסבתא את רק אולי מעניין
 לתצלום אתייחס חובב, כגרפולוג אבל

ה (״גלוריה סופר גלוריה של כתב-ידה
 חתימת- חסרה ).1951 הזה העולם יקרה."

 זהו מהניתוח. מעט לא גורע וזה ידה,
מיניסטר. של ראש בעל של בתג־ידו

 רק היא ההשכלה זאת אישיות אצל
אישיו של היסודי המרכיב חיצוני. ליטוש

 תחילה.״ במחשבה — מעשה ״סוף הוא תה
 להי- אלא — חסרודמוחין אגוצנטריות לא
 ל־ במידת־מה משועבדים חיי־הרגש פך.

לגמרי. לא אבל מופרזת, אולי שכלתנות
 למציאות הקשר זמני. הוא הקל הדיכאון

ומוש שלם עולם זהו אצלה. קפריזי איננו
ב מחנכת. אישיות זוהי עצמו. בפני לם

ספונטא חיקוי מעוררת היא נוכחותה, עצם
אותה. הסובבים אצל ני

 כדי ילדי, את לה נותן ברצון הייתי
אותם. תחנך שהיא

חיפח דורון, שי

1955 חזה העולם


