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 פעמים כמה
ם- להפטר נסית ה  מ

הצלחת?? ולא

מכתבים
)6 מעמוד (המשך

 יפר, בצורה כתוב המאמר כי לציין יש
 של ביקורו מניעי את טובה בצורה ומנתח

ה לאחד בקריאתי כשהגעתי אך סאדאת.
באו מזעם. רתחתי ממש נדהמתי, קטעים

 ח״כ של מסעו על אבנרי כותב קטע תו
 העימות ועל לארצות־הברית יעקובי גד

 עימות באותו חאלידי. ואליד לבין בינו
 לא ,,מדוע הפלסטיני: הפרופסור שאל

 ז״ אש״ף עם משא־ומתן לעולם תנהלו
רו שאש״ף ״,מפני אבנרי: כתב כך ועל
 כתוכי יעקובי השיב וילדים!׳ נשים צח

 ששינן.״ פסוק על החוזר
 צדק לא האם אותי. שהרגיז הדבר וזה

 נכון זה אין האם בתשובתו. יעקובי ח״כ
 ישראליות. ונשים ילדים רצח שאש״ף
 הוא יעקובי של תשובתו לדברי הליגלוג

 כותב היה אבנרי אם ספק ממגעיל. יותר
 מיש- מבני אחד וחלילה חם אם שכתב מה

 על- נפגע היה ממכריו מישהו או פחתו
טירור. אירגון ידי

רמת־גן מאיר, אנצ׳ד

שהכזיב׳ האליל
 שבא ״האיש (במאמרו טוען אבנרי אורי
 פא- ״המלך כי )2099 הזה העולם לחתוך״

ונמ יפה־תואר ופופולארי, צעיר היה רוק
 של תמונותיו אבל הצעיר.״ הדור אליל רץ׳

אותו מציגות לכתבה שצורפו מצריים מלך

פארוק המלך
יפה? איזה

 איש האם ועקום. ממושקף ומכוער, שמן
ז הצעיר״ הדור ״אליל פעם היה זה

בת-יס פרע, רינה

 של ספרו את וקורא טורח היה פרנקל
 בו מוצא היה הגאולה, משפט הזז חיים

 ל״אנטי־שמיווד, יותר מכובדות עילות
זה. לספר ביקורתי 'מאשר

סאראת יו יו
 נשיא טען חודשים מיספר לפני רק

 הסכם חתימת אחרי אפילו כי מצריים
יח עדיין ישראל, לבין ארצו בין שלום

 שלום לכונן יהיה שניתן עד שלם דור לוף
והו ביקורו בא והנה, העמים. בין אמיתי

 העמים בין השלום את לכונן שניתן כיח
רשמי. שלום חוזה חתימת לפני אפילו
 סא- מפני להיזהר מציע הייתי זאת אם
והש דיעותיו את שינה הוא אם דאת.
 יתקע לידנו מי כזאת, בפתאומיות קפתו
 לקיצוניות דעתו את ישנה לא שהוא

אי ישראל כי סאדאת יווכח אם שנייה!
ל באשר לעמדותיו להתקרב מוכנה נה

 פלסטינית, מדינה והקמת מוחלטת נסיגה
 המילחמתית לאופציה לחזור עלול הוא

ה במיתקפת פתח בה החלטיות באותה
 שסא- כן על להיזהר צריך שלו. שלום
 עם ועם בגין עם ידיו ישחק לא דאת

כולו. 'ישראל
 כאילו המתנהגים לכל מציע הייתי לכן

 מעט לרסן הסף על עומד כבר השלום
 הצחורות היונים למרות התלהבותם. את

 בציפיות. למעט כדאי בשמינו, הפורחות
 ואם האכזבה. גודל כן הציפיה כגודל כי
 המהפך אחרי הפעם, יתאכזב ישראל עם

 יהיה ניתן בעתיד אם ספק הגדול, הפוליטי
אמונו. את מחדש לרכוש

חיפה קירשנכוים, יהודה

הבדיחה טעם
 של הוא זה תיאור לא. בהחלט !• '

 השילטון לכס שעלה בעת פארול\ המלך
 היה ושמן, שהסתאב לפני אז, במצריים.

תמונה). (ראה יפה־תואר אומנם

כאנמי-שמי יהודי של דידקבו
 (העולם נייר של נמר המדור כל כמעט

 עם ארוך שיטנה כתב הוא )2097 הזה
 והמשטמה השינאה שונים. פרקים ראשי

 ילדותיות ממש הן שורה מכל שזועקות
 הדברים אמורים במייוחד חולניות. ואפילו

הזז. חיים הסופר על הגסה ב״ירידה״
המו העובדות על לערער בכוונתי אין
חו את חלילה, לשלול, או במדור באות

ההס דרך על למחות אלא הביקורת, פש
כ להגדירם רוצה שאני וההגשה, תכלות
 או ״פאשיסטים״ להגדרה במקביל גסות,

 בזמנו הדביק אבנרי שאורי ״פאשיזם״
ה ארץ־ישראל ולתנועת הימין לאנשי
שלמה.
 ספק, לכל מעל מוכח נוספת פעם אכן,

 לנו שמותר היא כיהודים הגדולה שזכותנו
אנטי־שמים. להיות

רמת-גן פרנקל, משה
הקורא אם מעיר: עומר דן •

 סתם או השמצות בדיחה, ידיעה, כתבה,
 את הבנתי ולא זה מה יודע לא ו מילים

 קללות? אוסף או כתבה זו האם זה:
 בקטע ניב קובי שכתב למה מתכוון אני

 הזה (העולם במדורו ערבי״ זאת ״בכל
2099.(

 מערבי רוצים אתם מה יודע לא אני
 אומרים כשאתם ממנו מצפים אתם ומה

 האם ערבי.״ הכל ככלות הוא ש״סאדאת
 או ערבי, יהיה לא שערבי רוצים אתם

 יום יהודי, יום :אחר משהו יום כל שיהיה
 עדיין אלילים? עובד או שטן יום נוצרי,

 אפילו שלכם, הבדיחה טעם את הבנתי לא
סוף. בלי פעם, אחר פעם אותה שקראתי

 מעונות קביעה, מחמד
באר־שבע הסטודנטיס,

 מדורו במיסנרת נכתב הנ״ל הקטע •
סו אינה סאטירה ניב. קובי של הסאטירי

הפסיד. — הבין שלא מי פרשנות. בלת

אדליד בשירות סאדאת
הלי ממשלת כי משקנעת עדות לי יש
 סאדאת של כוונתו על מראש ידעה כוד

 זו קביעתי את מבסס אני בישראל. לבקר
הכל- התוכנית עם יצאה שהממשלה כך ?גל
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