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מכתבים
?המשיר מוכרחים

 של למיכתב־השבוע להתייחם ברצוני
 ),1959 הזה (העולם משריר יונתן צפירה

שות עדיין ״הפצועים בכותרת שהוכתר
 ׳פיליס ואיזה דרמאטיזציה איזה קים.״

 משלם שמישהו יודעים כולנו הרי !גבוהות
 חייבים החיים אבל מילחמה, כל עבור

 בקשר לפחות אכסיומה, וזוהי — להימשך
וידוכאו. ישתגעו אנשים אחרת כי לבידור,
הפצועים, עניין כל ימאד כואב כואב,

 בזד, להשתתק? צריכים החיים מדוע אך
 הם כי מעוניינים, הפצועים היו לא בוודאי

 ובשחור־ בקדרות להיתקל יכולים אינם
 עלול וגם במוראל, פוגע שזה היות לב,

להרגשת־אשם. להביאם
וא מוגה, במקומו הפצועים של כבודם

שימחה. להם נעניק והעיקר נמשיך, נחנו
כרמיאל אלברט, א.

דליה של תא״טי-הםיפוד
 על )1961( הזה בהעולס שקראתי אחרי
 אגב, שהיה, דליה,״ של האחרון ״הכפיר

 וכמיטב ראשונה ממדרגה אנושי סיפור
לפתוח נדהמתי הזה, העולם של המסורת

לביא דליה
ההבדל? מה

ולמ אחרונות ידיעות את )6.4.75( השבוע
בדיוק. סיפור אותו שם צוא

 עיתונים שבהם אחרים, למיקרים בניגוד
 לציין מבלי הזה מהעולם מעתיקים אחרים

 לבלי-הבר, הסיגנון שינוי ותוך המקור את
 ממש, חסרת־בושה ההעתקה היתד, כאן הנה

 התמונות. כולל שינוי, ללא כמעט
? פד, קרה מד, לי להסביר תוכלו אולי

 חיפה כן־חיים, ריבה
 עצמו. סיפור אותו כמובן, היה, זה •
 הפעם העתיק לא אחרונות שידיעות אלא

 דליה של סוכנה פשוט, הזה. מהעולם
 התמונות, בצירוף הסיפור, את שלח כנראה
 רק היה ההבדל בארץ. עיתונים לכמה

הזריזות. במידת
בשפע תוויות־הכשר

 אחד דבר הזה, העולם של ׳ותיק כקורא
תמו להביא נוהג העיתון עיני. את מנקר

 אותן חנן לא שהטבע בחורות של נות
 כותרות ומתחתיהן המופלאות, במתנותיו

 נודעת״ ״חתיכה ״זוהרת,״ ״יפהפייה,״ כמו
 רחבה ביד תוויות־הכשר מחלקים אתם וכר.
!רבותי מהרבנות, יותר
 את ולשפר החגורה את להדק נא 'אז

 וריח טעם של עניין רק לא וזה השיפוט.
 חברי, בין של קטן מחקר (לאחר אישיים

הזה). העולם קוראי הם גם
 משוא- ״בלי היא שסיסמתכם לי נדמה
בבקשה. אז פנים.״

 רמת־גן הזז, דני
 משוא ״בלי טוען בעצמו רוז הקורא •

פנים.״
חוזרת לעולם מעות

3.4.75 ״מעריב״,
נהריה בר, שלמה
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