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 ולפלרטט לסמרטט ולנתץ, להרוס ולחאביד,
 ארבע בכל אותו להמית שינסה אפילו —

 אותו. להרוג יבול לא הוא בית־דין מיתות
 — השלום את להחמיץ. אפשר בגין את

אסור.
עין־השופט שרץ, אברהם

• • •
ובנין נרץ

 הטורפים האריות על אחד יום ׳בהשקיפו
 לפתע קרא מכסימוס בסירקוס הנוצרים את

 הביטו בי, ״הביטו הרומאי: העריץ נדון,
 החס״־ והנוצרים האריות !״שינוי לשם בי

 :מצהיר אותו ושמעו בפליזאה בו :בנו
 ולא לנוצרים יציאה אשרות עוד יהיו ׳,ולא
 לאריות.״ תעודות־בשרדת עוד

ה בס״נאט האופוזיציה שחברי פלא אין
 התרופות את נוטל שהוא סברו רומאי

 בריא, ״הוא הנכונים. למסאוביו הלא־נכינות
 ׳הממשלתי הרופא העיד !״בריא יבריא,

הרשמי.
 כה אינו לבנין נדון בין ההבדל למעשה

המדינאים שני לשער. שניתן כפי בסיסי

 האחרונה: האופנה פי על ׳להתלבש אהבו
 מסביב דפנה עלי של בכתר — גרון

 המסורתית. בכיפה — ובגין הקרח, לראשו
תן גדולים. קומיקאים היו שניהם  העדיף נ

 ז~ בכנסת ובגין וומנוס במוחם ׳להופיע
 את שעממו שניהם הטלוויזיה. באולפני

 בשירי נתן דמעות: עד ׳מאזיניהם קהל
 התנ״כיים בזכתנהתיו ובגין שלו האהבה

ל האל-הכל-יכול שהבטיח ההבטחה בדבר
 בפא- שלטו שניהם ויעקב. יצחק אברהם
 ובגין פילגושיו בעזרת גרון :עצומה תומה
דיין. משה ׳בעזרת

חל־אביב שריק, יוסף

 סעדי של למכתבה ׳חשובה מכתב זהו
 ״האם שמכתבה ,21דד בת הסטודנטית טרם,
 (העולם בעיחונכם התפרסם בסדר?״ בגין
).2134 הזה

 את ואילו 15 בת תלמידה הנני סעדי,
 גילים הפרש אומנם .21 בת סטודנטית

 שהשקפו- העובדה את להסביר יכול זה
 גילי אף על אך זה. בעניין שובות ,תינו

 התרשוטו׳תך. על להגיב חייבת אני ה״רך״
 ש׳קתם שיש מאמינה ״׳לא את דבריך, ׳לפי

 ש- לציין עלי לצעדי בריאות״. !בענייני
 מהמציאות. ת ומרוחק תמימה כ הצטיירת

 שאת משערת הייתי בגילך נקבת לולא
נמוכה. בכיתה !תלמידה

 אמצעי- מהימנות על בדעתך תמימה ׳הנך
 נגדם להיולחם באה שאני לא התיקשורת.

 את צודקת העצובה. המציאות זוהי אך
 באמצעייהתיקשורת שאמרו ש״מד. בטענתך

 ודאי נבון״. להיות חייב בריאותי בעניין
 דבר כל לא במדינתט־ אך — שחייב
 סעדי, התעוררי, קיים. — להיות שחייב
 האחרות הכוזבות ההצהרות על גם ׳ותשבי

התיקשורת. אנשי של
ירושלים דדץ, יופי

 ב- מפרסמים שאתם המאמרים סידרת
 ״הפאתד בנושא האחרונים, גיליונותיכם

 ופוק׳חת־ מאלפת היא המנהיגות״ של לוגיה
 שובה באור לחאיר כדי בה יש עיניים.

 וידועי־ נערצים מנהיגים דמויות מהמקובל
 הבעיה ורוזוולט. צ׳דצ׳יל וינסטון כמו ישם,
 שבה ארצות־הברית, כמו במדינה שגם היא

 לנהוג יש כיצד בחוקה מפורש סעיף קיים
 ני׳תן לתפקד, מסוגל האיבו שחלה !בנשיא

 על הקונגרס. אנשי כל את לחמות היה
ב זאת לעשות ניתן וסטה כמה אחת

 הדחת המאפשר חוק סל אין שבה ישראל,
)14 בעמוד (המשך
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ופרפריוח פרפרים על
אחרונות, ידיעות במוסף בכר אהרון של למאמרו כתגובה נכתב זה מכתב

.1978 ביולי 2$ג־
 הוא לכן ארצי. שלמה של וחבר בוהמיין נירא הוא עיתונאי. הוא אהר׳לה

 לא זה לפעמים אבל המכובד. בעיתונו הרע הילד תפקיד את עצמו על לקח
 שלנו, הגבוהה הבורגנות על לרדת שוב ניסה הוא למשל, השבוע, לו. מצליח

להם. דומה הוא כמה עד לנו להראות והצליח
 שטענה מפני החבר׳ה, כל את הצחיקה שנורא ציפי, הגברת על היה המאמר

 כמובן, הוא, המצחיק מנסיונה. זאת יודעת והיא הבנות, את משחית לא שהצבא
מטענתה. ההיפך את מוכיח פלוגתי״, כ״מיזרון שנסיונה

להש הדתיים יוכלו בו מאמר כותב מ״שלנו״ להיות שמתיימר שאחד מרגיז
 לא שהכותב זה לא גם ביותר. המרגיז זה לא אבל לטענותיהם. בהוכחה תמש
 ולא דתיותה על תצהיר אם גם כ״מיזרון״ תשמש חזקים, שיצריה שמי יודע

 חברתית־ישראלית תופעה על כמשקיף כותב שאיננו הוא, ביותר המרגיז תתגייס.
 ידידנו ציניות. מתוך וזאת אדם, של לפרטיותו ואי־כבור מרושעת רכלנות של

 מטעמים ועושה ובעליהן החברות השכנות, עם יחד השפתיים את מלקק הציני
 אך יודעים, שבולם דבר גברים, הרבה עם ששכבה מכיוון !ולמה ציפי. מגברת
בצבא. קורה לא שזה להוכיח מנסה

 הסובב העולם על עובדות כמה העיתונאי לארון לספר הזמן הגיע אולי
והן: אותו,

בבתו עדיין כשהן נישאות היו נשים בהם היפים הימים חלפו עברו א.
יותר. קורה לא זה ליהן.

להן. גם מותר לגבר שמותר שכל השם, ברוך להבין, מתחילות נשים ב.
 כרצונה, אותם תספק לא חזקים, שיצריה אשה, מרוע סיבה שום רואה אימי
החברה. / הפלוגה / השכונה לשיחת שתהפוך מבלי

״״בן לומר צריבות לא הן :דבר עוד יודעות נשים ג. אם גם גבר, לבל !
 הגברים את רק למיטתה הכניסה ציפי הגברת שגם אני בטוחה שם״. להן ״יצא

 ביותר״ הפשוט החייל וער ״מהקצינים — כולם אלה ואם בעיניה, שמצאו״חן
!לה שייערב — אלה) בין האבחנה (תמוהה

 ניתפס ופתוח״, נאור ״ליברלי יותר קו המייצג עיתונאי שגם להיווכח, עצוב
 המורכבת הישראלית, המחשבה דרך של ביותר המכוערים המייצגים באחד

 של מיזרחית ומנטליות הבת״, את לחתן ״צריך של מזרח-אירופית ממנטאליות
 בבית שקורה שמה ישראלים, אלה לאי ברור מה משום המישפחה״. ״כבור

 לאשה. גבר שבין אינטימיים ביחסים שהמדובר וביחוד עניינם, הוא השכנים
 בעיקר לחיות״, ותן ״חיה של בכלל נוקטים שאינם אלה שלרוב, הוא המעניין

 אותם או הם אחרת, או זו אשה שמקיימת יחסי-המיו באינטנסיביות כשמדובר
 ירשו שלא ומשועממות, מתוסכלות נשים או על-ירה, נידהו אבל שניסו גברים
יגידו״. ״מה מחשש בעיקר וייצריהן רצורותיהן לפי לנהוג לעצמן

 בעור לגבר, הערצה כינוי הוא ש״פרפר״ בך על הפעם דיברנו לא וכמובן,
אומ שמעתי לא מעולם מה, שמשום כך, ועל לאשה כינוי־גנאי הוא ״פרפרית״

פלוגתי״. ״מיזרון היה שהוא גבר על רים
 הראי מול ושוב שוב המכוער הישראלי את להעמיד הזמן שהגיע דומני

 ונהיגה בפחים אשפה ברחובות, ירק רק לא פירושה חיים שאיכות לו, ולהסביר
 לכפות בלא דרכם, את לבחור לאנשים להניח גם היא חיים איכות פרועה. פחות

מח מדפוסי נפטרה לא שעדיין חברה, של המחניק הקונפורמיזם את עליהם
 ולא איכותו בגלל אדם לאהוב לא או לאהוב מאפשרים שאינם נשואים, שבה
החברתית. תדמיתו בגלל

 בצד עצמו המציב עיתונאי העיתונות. תפקיר הוא הראי מול זו העמדה
 נקודות באילו ולגלות עצמו את לבקר חייב הישראלית, החברה של יותר היפה

 שיכתוב עדיף נגדן, לכתוב יבול אינו ואם שלנו. ההכרתיות במחלות הוא נגוע
בכלל. יכתוב שלא או אחרים, דברים על

ת׳׳א דינור, אפתי


