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 אם הרוסי. לבחיר־ליבה אונאסיס טינה
 מסוג שסיפורי־רכילות סבורים אומנם אתם

 הקוראים, את לעניין צריכים אינם זה
 סיפורי- מפרסמים בעצמכם אתם מדוע

שסי סבורים אתם האם למכביר. רכילות
 אצל הנישואין משבר על הרכילות פור

 לעניין צריך דוחן ועירית דודו הצמד
? אונאסיס הגברת של הרומן מאשר יותר

תל־אביב כהן, דורית <

שדיהות־נפד
 נתן אייבי של הרצון־הטוב מסע כישלון
 דומני כך משום מראש. צפוי היה לביירות

 אייבי תועלת. מאשר נזק יותר גרם שהוא
 שהלבנונים מראש לחזות היה יכול נתן

 הרפואות תשורת את ממנו לקבל יסרבו
לק עליהם לכפות התעקשותו והאמבולנס.

 לידידות הזיקה בה, רצו שלא מתנה בל
 לטפחה. רוצה כה שאייבי העמים, שני בין

 ישראליים אזרחים גם יוכלו והלאה מעתה
 למי לעזור אין לטעון: רצון־טוב בעלי
 במסע היה אולי בעזרה. רוצים שלא

 שי- אבל רצון־טוב, של גרעין זה תעמולה
 יכולים הסורים בו. היה לא קול־דעת

 בתותחים הלבנונים על עצמם את לכפות
 אותם להפגיז יכול אינו אייבי וקאטיושות.

וצעצועים. בסוכריות
ירושלים בטיש, מרים

הגיון ׳חמרת השוואה
 אריה הקורא של למכתבו !תגובה זוהי
).2134 הזה (העולם מירושלים אורון

 או שונה ואונו קצרצר שמסתבך למחות
 הוא דווקא בלט המוכתבים, משאיר יבוליט
 שחנות ״ערבי בין השוואתך עייני. ׳לעיר
ללימו והתקבל הירושלמי בקמפוס פצצה
 שירתו שלא חדשות ״תלמידות ובין דים״

 לאוני־ מתקפלות ושאינן ׳משידות-ילאומי
 כמו לחלוטין. חסדת־הגייוז היסה ׳ברסיטה״

 לה ש״הוודווד הגזענות, בה פולטת כן
 שתלרבנה בעיות לפתור מצליחים יאנו ■אין

הנכסף. השלום אל אותנו

ב לרגשות להיתפס לנו אל יקר, חבר
אוב קריטריונים ולשכוח קיצונית יצורה

 גיוסם מחייב החוק אין עוד פל ייקטיביים.
 אין — וניוצירים מוסלמים — ערבים שיל

ל קריטריון להוות יכול בצה״יל שירות
 זאת לעומת אקדמאיים. במוסדות קבלתם

 להתגייס צעירה כל המחייב חוק קיים
 הגהה מתוך כן, על בצה״יל. שנתיים ׳ולשרת

 קרי־ להוות יכול כן ׳שזה הדי חיובה, !שזיו
 וצדק״, ״׳הגינות על המידבר אתה, טרייון.
 שיניתיים בומשך לשיחת עלי מדוע אמור:
 ישראל צבא עם מזדהה שאיני למדות

 שנתיים על לוותר יעלי מדוע ז ופעילותו
 ש- שעה בלימודי, להתחייל יכולתי בהן

 מוצדק האם ן מכך מתחמקת אחרת !כתורה
בכך בחורה-משיתסטית לאותה לסייע עוד

 שמילאה יפליא ללימודיה לגשת ׳שתוכל
ז הכיל על המוטלת החובה את

ירושלים קורימן, אוולין

הגח״ל של הדפוקים
 בני- עם באחרונה לשוחח לי הזדמן

 ה־ של מחומרתה והתרשמתי שוגים נוער
 (העולם בעיתזנכם העליתם אותה !בעייה

 הנח״ל״. של ״הדפוקים במאמר )2131 הזה
 מכה פלג נורית של שהמ״קרה מסתבר

 לינח״ל, להתגייס העומד הנוער בקרב גלים
 שאיכפת אחרים האזרחים ומישיפחותיהם

 ההית־ בגיל בנוער־יעילית סאן מדובר לחם.
 על ובתנועות־ינוער בבית שהתחנך ׳בגרות,
 מז- הוא אייתם הלאומיים אנושיים ערכיים

 בשלבי בנר לגליות מזועזעים חבים ידחה.
הסו המציאות את הראשונים ההגשמה

תרת.
 בדברי אימון נותנים מטיבעם הנערים
 וכמובן מישרד־ד,ביטחון ונציגי המדריכים

 וחובותיהם זכויותיהם את מבררים שאינם
 את מקבלים הם באשר מישפטית טבחינד.

 לושירזת. היציאה לקראת ׳ההחתמה טפסי
ו לטענות ניסוקי-נגיד למצוא יכולתי לא

ב זול (כוח־יעפודד, ״ניצול״ כמו ביטויים
 ״הונאה״ מיניסאליח), השקעה עם קיבוצים

 הו־ תמורה ללא ביצה׳יל (״הארכית־השירות
 ר,׳ת־ מאחריות). (התנערות ו״זילזיול״ לימ-ת)

 באיכותם לפגוע עשויה האימון ערערוית
 וכאזרחים כחיילים לנח״ל, המתנדבים של

בעתיד.
 השגיאות: של מיידי לתיקון קורא ׳אני
 ל- בכדי פלג לנורית שנעשה העוול תיקון
 המדריכים חיוב נאות; שיקום לה יאפשר

 מלואה אינפורמציה לתת ׳פתנועיותחהינוער
 זכו־ על ולימישפחויתיהם לנ׳ח׳׳ל למתגייסים

 שיל מעמדן הגדרת :וחובותיהם ייותיהם
 למנוע מנית על השונות הנחיל מיסגרות

 מגוייסים ליא ■נערים כימיו פאראדוכסים
 חופשה סטו צבאיים, מגינונים ״׳הנהנים״

צבאית. ולוויה שבועות לשלושה אחת
תל־אביב ק*, זוהר

דייוויס" ״תיסימוגת
ר): דודו הלו, (ווייז

 שיהיה. לה. קראת דייוויס״ ״תיסמונת
 — בימין היום אדרת, בשינוי הגברית אותה
 מדיונה. מיפת הנראה: כפי בשמאל. מחר
 הפחד :פשטות ביתר לזה קורא הייתי איני

 המוטיבים בל במו איום, פחד לה׳פתח.
 מן בהרבה חזק שהוא פחד השליליים.

הצלולה. ההכרה
 — באריות לחמו ״התעה״ שעל כאלה
 סבר זה ״דייוויס״. מול כדגים שותקים

 אנטי- ועוד סרבן־ג״ום קונצנזוס! ובאמת
 הפעייה? מיה אז מלהזכיר. הס — ציוני

 גם) עם (חורז עם כעם. שילינו, הקא הפעייה
 גבוליות לציין תוכל ליא עצמו. את הירא
 ביראת עסוק צר כל לשמאל. או לימין

שלו. השמיים
 לאמצעי־היתיק- אנו ראויים באמת אולי
מהם. לגרועים גם ואולי לנו. שיש שיורית

ני׳יזיר <מוסקו), מור יעקצג

? השיגאיח לימה
 נותן הפלא, למרבית ועייתיונבם, היות

 אליכם פונה הריני לדתיים, גם פיתחודיפה
 שהקוראים כדי זה, מכתבי לפרסם ׳בבקשה

פו שישנם לכך, מודעים יהיו החילוניים
 שולמית ח״כ (כימו מסויקמים ליטיקאים

 על עצמם את שבונים זה שימלופד ׳אלוני),
 היהדות־הדתית־החרדית, ונגי׳שת נגיחת

 ה־ חילוניים הרבה די יש שלצערי דפר
 גם פוליטיקאים אותם לעשותו, ׳אוהבים

 בחב מידע ׳ומבשלים סיפורים ממציאים
נברא. ושלא הייה ׳שלוא

 כמו רציני עיתון ׳אפילו ׳להפתעתי,
 שאתם, כפי — קודם מוודא איינז הארץ,
 (למדות עושים הזה, העולם אנשי למשל,
)לדיעותייכם מתנגד שיאני  הידיעות אם — !

 המזדהים לעיתונים מוסריים שהפוליטיקאים
 הפעם וכיוונתי בתיבות. או נבונות אייתם

 להריון שנכנסו החיילות שמבין לידיעה,
 דתיות בנות גם חייו הצבאי שירותן ובתקופת

 שר־הביטהון בא והנה, הפלות. עשו ׳והן
 שרה ח״כ שיל לשאילתה בתשובה ואמר,

 איחית דחיית בהורה לא שאף שטרן־קטן,
 ה־ במיסגרת הפלה ועשתה להריון ׳נכנסה
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