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מכתבים
)8 מעמוד (המשך
 הבגינית. ההודיה על משוך וחיסול גוויעה
 לעי מעל רואים כנפיים, פורשים עטים

ההרי בין מוות ומחפשים אי) היה (שפעם
 ממשלה יושבת התת־קרקעי ובמרתף סות.

 להיטיב איך וחושבת השעה, מדוכת על
 ישראל חיסול ממשלת שאיננו. העם עם
 בכלל אין :מצחיק והכי מעודכנת. לח״י —

אדיבים.
עין־השופט שרון, אברהם

• • •
אישית ביקורת

 של הקולנוע מבקר צדק דעתי, לפי
 הלהקה. הסרט על בביקורתו הזה העולם

 שנים זה עוקב אני
הסר ביקורת אחר
 הזה, העולם של טים
 להגיד יכול ואני

לס שאפשר בשקט
ה ביקורת על מוך

 פיי- דן של מבקר
 מכיר אינני נרו.

 אולם אישית, אותו
 הסרט את ראיתי
 הוא ולדעתי הלהקה

בול. אותו ביקר
 תבור, אלי מר אם

מו במקומו וכבודו
ה על חולק נח,

 נורא אני אז הנ״ל, הסרט של ביקורת
 מבקר־הקולנוע הוא פיינרו שדן מרוצה
 דעתי זוהי העורך. הוא תבור ואלי שלכם

ריב. לחרחר כוונה כל לי ואין האישית,
פתח־תקווה כהן, במי

כהן

מיכאלי של הזכות

מיכאדי

 ברשות־השידור כי בעיתונות קראתי
 הארוויזיון תחרות את ינחה מי ויכוח נטוש
 בעוד בירושלים. אי״ה, שתיערך, 1979

 באופן מגיע התפקיד כי האמנו שכולנו
 לרבקהל׳ה טיבעי

 צצו הנה מיכאלי,
 על אחרים קופצים
 הקריין כמו הזכות,

אורגד. אריה
 אריה של כבודו

מו במקומו אורגד
 שהוא ייתכן נח.

 לזכותו לזקוף יכול
 אירועים של הנחייה

 בשפות בינלאומים
נת בל אבל רבות.

 כי מהעובדה עלם
רכ מיכאלי רבקה

 התואר את בחסד, ולא בזכות לה, שה
 שאיש כמו ישראל.״ של הלאומית ״המנחה

 עמיקם הקריין את להחליף בדעתו יעלה לא
 למרות התנ״ך, חידוני מהנחיית גורביץ

 על חוקית חזקה כל לו אין שרישמית
 שמישהו הדעת על להעלות אין כך הנחייתם.

 הארוויזיון את ינחה רבקהל׳ה מילבד אחר,
בשבילה. נולד ממש התפקיד מירושלים.

 שיקולי- שבגלל למחשבה חרדה אני
 של תביעתו את שגרמו קטנוניים, יוקרה
 עכשיו תתפתח המאורע את להנחות אורגד
 להופיע הזכות על קריינים מילחמת אצלנו
 כל עם אורגד, צופים. מיליוני מאות בפני

 הומור וחסר יבש קריין הוא מעלותיו,
 להנחות לו שאסור ובוודאי אישי, וקסם
 לארגן לפיכך, מציעה, אני כזה. מופע

 למען ותפעל שתתמוך ציבורית תנועה
 להנחיית מיכאלי רבקה של מועמדותה
הבא. הארודזיון

הרצליה פרץ, שושנה

יחבי יחם
 הנני לסירוגין עיתונכם את שקורא כמי
 והסיגנון מהצורה בסלידה להגיב רוצה

 ישראל קונסול על הכתבה נכתבה בה
 ).2120 הזה (העולם בן־ארי אורי בניו־יורק
 בנידיורק בקונסוליה העסקתי במיסגרת

 במחיצתו עבדתי )1977 יולי עד 76 (מיולי
לי זו בתקופה בן־ארי. מר של הקרובה

 כמרצה, הציבוריים מופעיו בכל אותו וויתי
 וייצוגית הסברתית סמכות וכבעל כאורח

מדינת־ישראל. של
ונושא — בכלל נושא שכל הדבר טבעי

)16 בעמוד (המשך
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