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מכחכים
? השם חרוט היכן

 ארצי שלמה בין דו״קרב
ג׳מילי. לברוך

 בכל מכריז ארצי שלמה הזמר
 מופיע הוא כאשר כי הזדמנות,

 יבקשו שמא חושש הוא קהל בפני
 ברוך פול הבלדה את לשיר ממנו

 שחלק כנראה, שכח, הוא ג׳נזילי.
בעיקבות בא מפירסומו קטן לא

ג׳מילי כריד
עיוורת קינאה

 ראשון. בפרס שזכה הזה, השיר
 במיקרה רק כי יודע, ארצי שלמה
 הוא לא וכי השיר את הוא ביצע
לבצעו. מראש שנקבע האיש

 בשמי גאה ג׳מילי, ברוך אני,
שעשי במה פסול שום מוצא ולא
 אותם לכל בז אני לכן .1948ב־ תי

שנפ היופי על להגן המתיימרים
 בהש־ כוונה. ובלי לב בתום גם,

 רואה אני קירות כמלכלד מצתי
עיוורת. קינאה
 ו־ בחיים שנשארתי מבסוט אני
 עומד קיר על חרוט נשאר ששמי
 היכן מצבה. על חרוט שיהיה תחת
 הוא ומה ,1948ב־ ארצי שלמה היה

 סרט והמולדת, העם למען עשה
י לזימרתו
 אנא, ארצי: לשלמה לי ובקשה

שתג בצורה פירסומת לד חפש
ב לפגוע מבלי תדמיתך את דיל

אחרים.
פתח־תקווה ג׳מילי, כייד
• • • י

אודטר, את רוצים
 אודטה של מדורה על

״לגברים ״לא דגיו ! 
).2218 הזה״ (״העולם

שמח כמה אללה, יא אללה, יא
 לי משגעת היא שוב. לראותה תי

 מת אני הזו. הבחורה ת׳שכל,
עליה.

 יקרים חברים טובה, לי עשו
 הזדמנות לפחות תנו הזה, מהעולם

 אפלטונית, אהבה עימה לתנות
 לכל ולהתגעגע בפאנן אותה לזכור
מקש משרבטת, היא שבו גליון
ת׳שכל. לנו ומתזתזת קשת

אותה. לנו תנו דחילקום,
רוקח, עמירם ד׳׳ר

קנדה טורונטו,
• 6 •

המוקד על
 מתכננים קיצוניים קנאים

 ספרי־קודש באש להעלות
נוצריים.

 בחצי היומית הרדיו בתוכנית
נמ במארס, 17ב־ ששודרה היום,

 בקנדה מיסיונרי אירגון כי סר׳
 ולרופאים, לרבנים ארצה, שולח
 הברית- סיפרי מיסיונרי, חומר

הפסח חג לקראת וכד. החדשה

 ב- המיסיונרי החומר כל יישרף
ייע המיבצע ביעור־חמץ. שריפת

חרדי הדתי האירגון על־יד רך
לאחים. יד

 שריפת על שמעתי לא מעולם
מע מילבד שהוא, כל דתי חומר

ברא היטלר ואדולף הנאצים שי
 וכתבי-קודש ספרים ששרפו שם,

והרופ שהרבנים במידה יהודיים.
 שיח־ בחומר, מעוניינים לא אים

חו לשרוף אולם לקנדה. זירוהו
ש אפילו וכתבי־קודש, דתי מר

 אני יהודיים... כתבי-קודש אינם
 היטב שמכיר יהודי ואפילו יהודי,

 לא אבל היהודית. המסורת את
 יישרפו שבארצי לכך ידי אתן

 אינני אהדת. דת של דתי חומר
שמש העובדה עם להשלים מוכן

נאציות. בשיטות היום תמשים
 השמועות את לבדוק אבקשכם

הנוצ כתבי שריפת בדבר הנ״ל
בכנסת. הנושא את ולהעלות רים

חיפה רוטשילד, אלון

 שר־החוץ על ועוד

החדש

 בעניינים להתערב להם אל שכן
שלנו. הפנימיים

 ששר־החוץ לכולנו מאחל אני
 הדבר יוסיף אפי׳לו יצליח, החדש

 הכושלת לממשלתו פופולאריות
בגין. מנחם של

תל־אביב מלין, רפאל

הסירוב חזית על
המצרית

ש המצרי, המינשר על
 חנוב- את להחרים קורא
 במצריים הישראלית חות

).2219 הזה״ (״העולם
 שאנשי ומאכזב, מדכדך מדכא,
להע ממשיכים המצריים השמאל

היש להחרמת ולקרוא גירה לות
ש כבר, נאמר אלד, על ראלים.

 כלום. שכחו ולא כלום למדו לא
 מיריבם קצת שילמדו הזמן הגיע

 אל־סאדאת, אנוואר ושנוא־נפשם,
 ואומץ תושייה לו יש כי שהוכיח

 ולהגשימו מהפכני צעד ליזום
למעשה. הלכה

באו־שבע פרי, רקח

 של מיכתבו על תגובה
מירושלים, רמו ג. הקורא

 שמיר יצחק של מינויו על
(״העו שר״החוץ לתפקיד

).2220 הזה״ לם
 רמז, הקורא כמו גורס, אינני

 שבוטאו כפי האיש,. של שדעותיו
 ישראל בין לשלום המו״מ בעת

ה לתפקידו רלוונטיות ומצריים,
 מלא הדיפלומאטי העולם נוכחי.
אנ כיהנו שבהן בדוגמות, וגדוש

 ונקטו ממלכתיים בתפקידים שים
בני שעמדה מסויימת, במדיניות

 כלום להשקפותיהם. גמור גוד
הנ הקו עם שלם היה אבן אבא
 כלום 7 מאיר גולדה על־ידי קוט
 עם רעים תמים דייו משה היה

עבדי! שרביטם
 רשאים המצרים אין בעיקר

 ותחת שבמחיצתם דאשי־ד,ממשלות
בחי על כלשהו עירעור להשמיע

שר־החוץ, לתפקיד שמיר של רתו

והבזסת הקצינים
 דף- במדור הידיעה על

 הזמנת בדבר תשקיף,
הפנטת, לוועדת קצינים

(״העו עדות שימסרו כדי
).2219 הזה״ לם

רש שהח״כים לקרוא שמחתי
שקצי תחת קצינים, להזמין אים
 כפי ח״כים, אליהם יזמינו נים

 הנשלטות מדינות באותן שקורה
קצינים. על־ידי
ימ אם מוגבלת. שימחתי אולם

 איש לבזות והח״כים השרים שיכו
 ובנימוקים רחוב בשפת רעהו את

ב להסתיים הדבר עלול זולים,
 נחושים קצינים של השתלטות

 המולדת״ את ״להציל בדעתם,
במדי ולהנהיג נבחרי-העם מידי

 דברים היו כבר חזק. מישטר נה
מעולם.

חיפה הורוביץ, לאה
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