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מכתבים
ת לחחלין? ה א הג הנ ה

 הזה העולם צדק הפעם גם תמיד, • כמו
 אחת בודדה שתמונה המפורסמת, בקביעה
מילים. מאלפיים •יותר לעיתים אומרת

 )2014 הזה, (העולם לתמונה כוונתי
 ליצחק פורד שבין והעימות לקרע ביחס
 שבעיקבות הביניים״ ״תקציב בענייו רביו,

 ששלח הזועם המבט הביניים.״ ״הסדר
 ראש־ממשלת לעבר ארצות־הברית נשיא

 מבט זה איו ולדעתי, דרשני אומר ישראל
 דעתו את המביע מבט אלא ריגעי, זועם
רביו. יצחק על ארצות־הברית נשיא של

למדינה, אסון הוא רבין יצחק לדעתי,
 במצבי לעמוד יכול אינו הזה האיש כי

 ריסון התאפקות, הדורשים ומיבחן לחץ
גאות. ושיקול

 הקיימת, ההנהגה את מייד להחליף יש
 הוא שחולף יום כל מאוחר. יהיה בטרם

זאת. מבחינה בעוכרינו
החיובית עמדתכם שלמרות מקווה אני

ופורד רכין
מבט של חודו על

 מסויי' בתחומים רבץ יצחק על לעיתים,
הדברים. את תפרסמו מים,

 עדכנית רשימה במיסגרת גיליון, באותו
 שרון אריק של ■הסתערותו־מחדש על

הדב ביו־השאר נכתבו סוס״), בלי (״פרש
הבאים: רים

 הרמטכ״ל, התבטא האחרונה בשבת ״רק
 שאני זמן ,כל החלטית: פרטית, במסיבה

 כאשר לצבא.׳ יחזור לא אריק הרמטכ״ל,
 שהוא אמר רביו יצחק שגם לו, העירו
 ה־ העיר לצבא, אריק בהחזרת תומך

 !׳געזוגט ער ,אוט :באידיש רמטכ״ל
אז------ אמר). הוא (

 מעצם נדהמתי הזה, המידע בעיקבות
 ראש־ אל כך להתייחס הרמטכ״ל העזת

 של 1 מם. בתפקיד המחזיק הממשלה,
דבר. כל לישק צריד פיו ועל המדינה,

 בנידון הזה העולם של המידע שלישית,
 -שינו לא -שר־הביטחוו וגם שהרמטכ״ל

 לשרות אריק -של החזרתו בעניין דעתם
 עובדה, מדוייק. כנראה, אינו, בצה״ל סדיר

 כי ),76 באפריל 9( מעריב שפירסם מה
 אריק בהחזרת וידונו נפגשים ושרון גור

!בצבא מלא לשירות שרון
נכונה, במעריב הידיעה האם ? האומנם

הנכון? הוא שלכם שהמידע או
ן, ד. רי חו ־ ירושלים כן

בכי!שה — הביוגה רוצים היורדיס
 כתב )2013 הזה (העולם ״פורום״ במדור

 היורדים על מקנדה, מץ, שרגא הקורא
 להם מפריע מי יודע אינני הביתה. הרוצים

 יידעו לרדת, שידעו כשם הביתה. לשוב
 הרוחני סיבלם את תיאר מץ מר לעלות.
 מגמתו כל אך ״יורדינו״, של והנפשי

 דבז ליורדים, ״לגיטימציה״ לתת היתה
 המתונים אף — ישראל תושבי שישראלים

אותו, ויגנו יפה בעין יראו לא — שבהם
 ואף נפלא, חומר ביורדים רואה מץ מר
 שביורדים ״הגרוע תבכותבו: זא ביטא
 שב- מהטוב יותר ישראל למדינת שווה

 ה־ בשפה שולט היורד ו למה עולים.״
 הישראלית, המנטאליות את מכיר עיברית,

 ״הוא מכל: והחשוב בלב. הרגשה לו יש
 חונך.״ הוא שבה ישראל את אוהב (היורד)

הנקודה את שכח מץ מר אבל מרגש. ממש
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