
)8 מעמוד (המשך
 שהרי משכל. מזל יותר :פעמיים ולא פעם

 יכולתם כמיטב עשו הם ובתמים באמת
 ואם הסדוק. ההגה ליד ולהישאר להוסיף

ול ולהשתחרר להיפטר הצליחו בכל־זאת
 ולחמוק, ולנטוש ולהיחלץ ולעזוב הניח
 מודעת כלשון עשו, באעימתם לא הלא

 עלה זה כל שידוכין. במדור הגרושה
עכשיו. דווקא בידם

 ממושך ריפיון לאחר — זה לעם- אשר
 בגלל הדעת, התנוונות לאור המוח, של

 — הבינה והצטמקות המחשבה התמעטות
 למשך אולם מהשכל. חופשה לעצמו לקח
 זה, מסוג מותרות לקיים ניתן זמן כמה

 לשנת־ השכל נשלח כלום ? ליצלן רחמנא
? שבתון
 אשם״. ״איננו לעולם שהעם יודע אני

 אין בזה. מאסתי ובכל־זאת, מסכים. אני
 על כולה האשמה את להטיל לחולה זכות

 בבריאותו- הכל, ככלות הרפואי. המנגנון
המדובר. שלו

 ראשון־לציון כימי, פאול מיצה

ולשנן לקרוא
 על־ידי שנכתבו לדברים מתכוון אני
(העו המילחמה״ ״אל במאמרו אבנרי אורי

).2073 הזה לם
 רבים מדברים מסתייג אני בדרך־כלל

 המאמר אולם איתם, מסכים שאיני ישלו,
 המוכיח ומזהיר, מעמיק ניתוח הוא הג״ל

 הדורשים דחוק, לטווח ותחזית חדה ראייה
 ולהרהר ■לקרוא ולשנן, לקרוא מהקורא

 פרט לכל ונוגעים גורליים הם כי בהם,
נוצרי. או ערבי יהודי זה יהיה — ופרט

 המאה״העשרים •של האחרונה התקופה
 ברחבי זבקסאסטרופות באסונות גדושה
עומ מדינת־ישראל, תושבי ואנו, העולם

 את שתהרוס שואה לקראת בתור דים
 עלינו והרוחני. הפיסי ועתידנו קיומנו
 דברי- שהשמיע האיש את ולכבד להוקיר
 שגה אם אפילו ונוראים. איומים נבואה
 ראו הפעם — בדרכו לפעמים וטעה האיש
כמציל. אותו

 נהייה פומרנץ, אליעזר

הקואליציה אחרית
יתפ וייגאל למצדה, אותנו יוליך מנחם

 ״פירסום יפרסם כבר אז אך מחדש. רה
■ ראוי״. מדעי

נתניה שביב, יצחק

 הסוברים ציניקאים, כמה שיש מאחר
 הכלח אבד לשילטון הליכוד עליית •שעם

 אותם, להרגיע רוצה אני הדמוקרטיה, על
 מאחר בהכרח. ולא נכון, לא — ולטעון

 להיות מוכן אני בגין, במר בוטח שאני
העניין. את שיבדוק הראשון

 ובו בגין בשילטון אתגרה אני לדוגמה,
 למשל, מאומה. לי יעשה לא והוא אישית,

 דיקטטור הוא שבגין אומר הייתי אילו
 מטומטם אבל למוסוליני הדומה מאובן,

 לשם דק מטומטם, שהוא שאני.חושב (לא
 לי יעישה שהוא חושבים אתם הדוגמה),

משהו?
 אני האם משהו, לי יעשה הוא ואם

 דרתא״ זרתא מרתא ״חרטא להגיד יכול
 וכזב, ״שקר חופ-שי בתירגום (מארמית,

 מהארמית), תתלהב גאולה ותרועה״, נוד
י משהו לי יעשה שהוא חושבים אתם האם

 החושש הקורא את״ שואל אני ועוד
 לי, יסלחו שלא נאמר :הדמוקרטיה לגורל
 מצחיק, הייתי שלא זה על קנס ואקבל

המוב עשרת־אלפים בין אהיה בהכרח האם
שלא כך ארליך, של מתונה״ ״בצודה טלים

 לשלם אוכל ולא התחת על גרוש לי יהיה
? הקנס את

 אפשרויות אין־סוף עוד להביא אפשר
 פחד, ללא אני, הנה אז כאלה. ומישחקים

 הניסיון ל״שם הניסיון, את לעשות מוכן
דיק הוא ישבגין ואומר כמובן, בילבד,

 אבל למוסוליני, הדומה מאובן, טטור
יקרה. מה ותראו מטומטם.

ישראל, קליינמן
בר־אילן אוניברסיטת

הכלב כפג? חדור פד
 שנראה מה זה הרבה. לדמיין צריך לא
 ניראה. אנו וכך הליכוד, שילטון תחת

ברחו בחופשיות לשוטט שיורשו היחידים
 שכעת האזרחים, כלבי־הרחוב. יהיו בות
 סחסומי־מישטרד, מאחרי לעמוד העזו עוד

 להתרגל יצטרכו החרפה, נגד ולמחות
הסורגים. סוגי ולשאר אלה למחסומים

 הכלב החי, בעולם מנמחה שלא למי
 דלמטי, כלב־ציד הוא כאן משוטט הנראה
 זה ביוגוסלביה. חבל־הארץ שם על הקרוי
משהו? לכם מזכיר

תל-אביב פלומין, דויד
חפרד חופי
 לנשיא ששלחתי מיכתב של העתק זהו

:המדינה
מאנ ישירות קיבלנו האינפורמציה את

בגרמניה. הישראלי מיישרד-ד,תיירות שי
 מהודרת חוברת והפיץ הדפיס המישרד

 את להגביר רציני במאמץ בטכניקולור,
 החוברות לישראל. מגרמניה התיירות זרם

המ חופי־הרחצה על לספר ידעו היפות
 החוף, וסביבותיהם. תל־אביב של שגעים
וה צח האוויר להפליא, נקי שם, נאמר

 אדץ־הקו- בקיצור, וחביבה. נעימה סביבה
 התפתינו ואני אשתי אתכם. מזמינה דש

לכאן. ובאנו היפה, לתעמולה
 נוראי, כהלם פנינו על טפחה המציאות

 תל־ חוף של המגעיל במראה כשחזינו
ובסביבתו. התיירות באחור אביב,

 דו־ הוא תל-אביב חוף הנשיא, אדוני
 של זו בסביבה ואלימות. זוהמה תכליתי...

 לשילטון היתד, ואלימות, טינופת זוהמה׳
בינלאו מלונות לבנות החוצפה הישראלי

מיים.
להת עלול מדינתכם של אוייביה לכל
 העבודה כיבוש של רב־זושראה מחזה גלות

לה מסוגל אינני אלה. ברחובות העיברית
 הגונים, ישראלים של ריגשותיהם את בין

 זכר ממין — זונות אותן בכל הצופים
 התיירים את המטרידים — נקבה וממין
 שבועות לפני שמעתי, היום! לאור אפילו

 באירוניה אומרים צעירים תיירים מיספר,
 העם של בנותיו עבור הולמת עבודה ״איזו

!״הנבחר

 אורוול ג׳ודג׳ של בסיפרו האותות כמו
 סימני- עליך״), צופה הגדול (״האח 1984
 בתיירים צופים ושלדים גולגלות של ענק

 מבשרים בתל-אביב, שלכם חוף שבאותו
 והזוהמה החיידקים בשורת את לעולם

!״סכנה !סכנה !״סכנה :ענק באותיות
 מתהפך ודאי היה סמואל הרברט סר

 אילו אלנבי, הגנרל גם וכמוהו בקיברו,
 על שקראתם ברחובות, נעשה מה ידעו

לאוטו הפך סמואל הרברט רציף שמם.
 תל־ של בני־התישחורת כל שבה סטרדה,

 את ומזהמים במכוניותיהם דוהרים אביב
 לא שפוי אדם שום ובלילה. ביום האוויר

 אומה ושום האוטוסטרדה, את לחצות יעז
 מלונות- בונה היתד, לא שפוייה רשות או

 ואלימות. זוהמה של כזו בסביבה פאר
הכחו הש&לם בפני מחסומים להציב למה
 חוף על ממש אוטוסטרדה על־ידי לים,
? הים

בפיתוי גרועה מדיניות נוקטים אתם

 בהם ונוטעים לתל-אביב, לבוא תיירים
 רק המתאים בחוף לחזות תיקוות־שווא

 אתם כך על-ידי לתיירים. לא אבל ל...
 אפילו אנטי-ישראליים, רגשות נוטעים
 בגלל לארצכם שבאו אלה של בליבם
עמכם. אל שלהם והידידות האהדה רגשות

 לבלום נסו ארץ־הקודש, של לטובתה
 ב־ וזיהום־האוויר הליכלוך האלימות, את

!חופיכם
גרמניה ברלין, פרידלנדר, פריץ

 כתוב למערכת הגיע זה מיכתב •
האנגלית. בשפה

הרוסיס של הקלך — בנין
 בברית־ ד,■עיתונות כי מיקרה זה ■היה לא

 וכתבה מאופקת תגובה הגיבה המועצות
הסוב הליכוד. עליית על מנומס בסיגנון

 שימחתם: את להסתיר הצליחו לא ייטים
 יביא אשר הארכימדאי, המנוף הוא בגין
ארצות־ בין ההגמוניה על המאבק לקץ

מכתבים
 במיזרח־ד,תיכון, לברית־המועצות הברית

 המערבית ואירופה יפאן של הרבה ותלותה
 את ויביא הפרסי, המיפרץ מן הבא בנפט

הנפט. זורם ממנו ל״ברז״ בריודהמיועצות
 אפילו עלולה בישראל, ה״מהפך״ אחרי

 מוגברת עלייה של קוריוזית, תוצאה לבוא
 (כ־ לישראל מברית־ד,מועצות יהודים של

 שלא ישראלים, של ל,״בריחה״ מישקל-נגד
 גורם כל האחרון!) בקרב להשתתף ירצו

 האינטרסים את משרת ד,אתור את המתסיס
 מדי־ את המזקיק גורם כל הסובייטיים,

יבורך. — הסובייטי לנשק נות־ערב
 יודח, לא ואם ספורים, סאדאת של ימיו

ברי מכרעת תפנית שתחול ■ספק אין הרי
 הסובייטי. לקרה,השפעה מצריים של חוקה
 בירושלים, לשילטון בגין עלה שבו ברגע

לער להציע מה לארצות־הברית עוד אין
 בישראל, ההיסטורי ד,״מד,פך״ אחרי בים.

 במצריים, הפרו־סובייטית ההפיכה תתחולל
 ה״עממי״ המרד — ואחרון סופי ובשלב

 השלטת הכת את ידיח אשר בסעודיה,
לסטו יועבר זהשילטון הפרו־אמריקאית,

 במערב מלימודיהם ששבו הצעירים, דנטים
 ימי- עקרונות על המבוסס מישטר אל

הביניים.
 סעודיה, את ארצות־הברית תפסיד כאשר

 במיז- הגדול הפוליטי למישחק הקץ יבוא
 שתי בין להגמוניה והמאבק דח־התיכון,

ברית־ד,מו לטובת יסתיים מעצמות־העל
עצות.

 אש״פית, מדינה מפני מזהיר בגין כאשר
מכ השפעה לברית־ד,מועצות תהיה שבה
 שליטי אולם בדבריו. צדק ודאי יש רעת,

 הפוליטית המפה את לקרוא ידעו הקרמלין
 השפעה הפסד תמורת מבגין. יותר טוב

כולה. ב״קופה״ יזכו אש״פית, במדינה
 עומד ,1948 מאז הראשונה הפעם זו

 בניגוד מדינת־ישראל של קיומה המשך
 מערב של ביותר החיוניים לאינטרסים

 תוע־ כאשר וארצזת-הברית. יפאן אירופה,
 לחסלה ברירה, לפני אלה מדינות מדנה
 הממרח כל נפילת סכנת או מהיר חיסול

 הקרבת תמורת סובייטיות, לידיים התיכון
 תהיה מה שבקלים קל ספק אין ישראל,

 בגין כי תיקוות מובעות עדיין ההחלטה.
 עמדותיו, את ישנה במאי, 17,־׳ד לאחר
אותן. ימתן

 אחרי באירופה קרה מה שזוכר מי לכל
 אידיאליסט, תיקוות. מעט רק יש ,1933

 יכול שלא וכלבים, ילדים חובב צימחוני,
 איש שולחנו, על צלי־בשר ■מראה לשאת
 את לחדש לוהטת תשוקה בלבו שנשא

 שהמיט הוא — וגמעו עמו של העבר ימי
 נפלה אירופה .מחצית אירופה. על שואה

 ה״צימחו־ פרשת אחרי סובייטיות לידיים
השתל לאחר השני החצי יפול האם ני״.
 של מקורות-הנפט על ברית־ד,מועצות. טות

הפרסי? המיפדץ
אירופה בוזי, ז.

בראש־חץ התשבץ
 894 מיספד תשבץ של בהגדרות עיינו

 שיטות• .את ותבינו אחרונות, ידיעות של
 שיקים אחרי הליכוד, עלינו שיביא החינוך

הבאה. הממשלה את
רמת־גן כהן, יחיאל

גלופה. ראה התשבץ, הגדרות •

מזהיי תרגיל
 עומדת ישראל עם טובת שרק שחשב מי
 לא דיין, בפרשת בגין של עיניו לפני
וכלל. כלל האיש את מכיר

 בגין זרע על־מפלגתי, צעד של במסווה
ו דיין (תומכי במערך הן הפילוג זרע את

 סיבה יש האם בד״ש. והן רפ״י), ותיקי
 גרוריו את ייקח לא למשל, תמיר, ששמואל

 בממשלת המשפטים שר להיות ויילד בד״ש
מעולם. דברים היו כבר בגין?

ירושלים משעלי, שרה
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