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 הרוב על רצונם את לכפות רשאים הם
 על־ידי למדינה גדול נזק ולגרום החילוני,
 חדשות- (הצצות השערוריות פירסום

 מצטיירת מאלו כתוצאה בחו״ל. לבקרים)
מדי אזרחי מקרב וטובים לרבים המדינה

מפגרת. גיזענית כמדינה המערב, נות
 נוכח להחריש יכולים אנו אין בנוסף,

 למעטים- אומנם הנגרם, הרב האישי הסבל
 פסולי־החיתון, ברשימות הנמצאים יחסית,

וכר. הממזרים
 רוצה הייתי דמוקרטית, במדינה כאזרח

 ממזרה עם אפילו להתחתן לי שיתאפשר
 טובה במה מבין איני בכך). רצוני (אם

 רוצה איני מ״פסולת־חיתוך. כשרה יהודיה
 וסיב- חשבונם על ״טוהר-הגזע״ על לשמור

 הטובים המדינה, אזרחי אחרים, של לם
יותר. אפילו ואולי רבים, מדתיים פחות לא

רמת־גן מפזלץ, מאיר

די אהבת ם לן כו 8ה

 הגברת של למיכתבה להתייחם ברצוני
 בנושא ),1985 הזה (הטולס אייכנר ץזל1

עצ את להציג ברצוני ראשית, הבוקסרים.
שתיאר כמו ולא באמת שאני כפי מי׳
במו שלילית דמות לי ויצרתם אותי תם
מסויים. בן

 קר-נפש. לא וגם מדען אינני ובכן,
 לא עדיין כי לכם אגלה אם תופתעו ודאי
 לניסיוני באשר אך שנה. 17 לי מלאו

 ועולמם כלבים עם מגעי ומשך הכלבני
הבוק בעלת לגברת כי אני בטוח בכלל,

לל- הרבדדהרבה עוד יש ולכם הלבן סר

ה ה מ י ז ת ד
ה׳. יראת של בטוי זה דת
 או ;המצפון ;ממנו ניצוץ אנוש בר לכל נתן ה׳
 אדם בן עם לדון יכול ה׳ רוח שבלב. הטובה המדה

 שלו(ה), למצפון לב שם שהוא מדה אותה לפי רק
 בפניה מתחילה ההר דרשת גם .13 ו׳ :בראשית

 עניי אשרי 3—12 ה׳ :מתי :שבאדם הטובה למדה
ם: מלכות להם כי הרוח שמי  האבלים אשרי ה

 :ארץ יירשו כי-המה הענוים אשרי :ינחמו כי־הם
 :ישבעו כי-הם לצדקה והצמאים הרעבים אשרי
 לבב ברי אשרי :ירחמו כי-הם הרחמנים אשרי

חזו כי-הם  שלום רדפי אשרי : את-האלהים י
 בגלל הנרדפים אשרי :להם יקרא אלהים כי-בני

 כי־יחרפו אשריכם :השמים מלכות להם כי הצדקה
 שמחו :בעבורי כל-רע בשקר עליכם ודברו וירדפו

 את־ רדפו כי-כן בשמים רב שכרכם כי וגילו
:לפניכם חיו אשר הנביאים
ת כל עשו באמת למצפונם ציות (הנע הדמויו

ת) כה זאת ובכל לות שיו  הקודש שבכתבי אנו
אבינו). אברהם (כדוגמה

מי חברתית מסגרת גם זה דת אך ;קדם מי

 קימת כך הפרט. על החברה של הרוחני השלטון
 אדם בן על הרשע כוחות השתלטות של האפשרות

 האלילים. עובדי אצל מאד בולט זה הדת. דרך
ת דתם דורש אחד מצד  (אוכלי מהיחיד רבה אכזריו
ת גם מדה ובאותה — אדם) בני  (השתחוות כסילו

אדם). יד מעשי מתיים, לעצמים
 דתי פולחן בקלות יכול הנעלות בדתות גם אן

רי נגד הרגעה כסם להשתמש סו  (בית המצפון י
ה העז !פריצים למערת נהיה ה׳ של תפילה  ירמי
 ז) ישעיה של א׳ בפרק: כתוב ומה )11 (ז׳ לפרסם
 בדיוק דבר אותו שממש מראה ההסטוריח אך

 שהתחבר דת בכל — הנוצרי בעולם לפעמים קורא
 היו השליטים של דת כהן כל לא כי ;השלטון עם

י״ב). ;א׳ (שמואל הנביא נתן של מהסוג
תה: בגרמניה הנאצים סיסמת הפירר חי

•״ז!?) (מנהיג)  בעיות, אין ;נבצע ואנו — מצווח (
 שהיטלר מצפון; משברי אין וגם — שאלות אין

ת ״כהמצאה הגדיר הודי  רוח על להשתלט בכדאי י
העולם״. עמי
14100 טבריה ;210 :ת״ד

לחייל טרמפ תן
י ו

- אסידר אלץ
— נטלה מתנה הכלב

״צ׳יף״ וכלכו -
וצבט צורה בכל —

 לכם אל אי-לכך, זה. בנושא ממני מוד
 מוטב יודעים, שאינכם דברים על לחלוק
מכם. הבקיאים מאנשים ללמוד

היש בהתאחדות חבר שאני העובדה
שו שאני אומרת אינה לכלבנות, ראלית

 ולהשמיד הגזע, את לטפח או־ורק אף
 עובדה שקבעתם. כפי — בקצב כלבים

 רק בארץ מומת אחת שנה שבמשך היא
 הטעמים מן זה וגם שניים, או אחד כלב

 ואפילו כלבים, אוהב אני קודם. שהוזכרו
 נעלה מתנה הוא כלב לדעתה מזה. יותר
 אהבתי והצבעים. הצורות בכל אדם, לכל

 לכלבים מאהבתי נופלת אינה לכלבי־שלי
 — בוקסרים הם אם ובייחוד אחרים,

ה בעלת שמעידה כפי טובים, ובוקסרים
כלבה. על הלבן בוקסר
להערו כי הכותבת של לקביעתה אשר

כי לומר עלי מדעי, בסים כל אין ,ת
)14 בעמוד (המשך

1987 הזה העולם12


