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 אין דברינו. את לשמוע יכולתם אי
 המראה מול לעמוד יכולים הם

 דרכם על האמת כל את ולשמוע
 יפי־נפש לנו קוראים הם הנוראה.

ב מלדון עצמם פוטרים ובכך
 עד נוראים, כה מעשיהם מעשיהם.

 ביקורת, לשמוע יכולים הם שאין
 שהביקורת לאמר קל הכי ואז

 כואבת. מבוררות ולהימנע יפת־נפש
 קראו לדרווין שגם שוכחים והם

 דיכויים נגד יצא כשהוא יפה־נפש,
 ירמיהו וגם השחורים, העבדים של
 עת לציבור ומיטרד יפה־נפש היה
 הכיעור. כל נגד ברמה קולו נשא

ה את להסביר ניסה וכשגלילאו
צוד אם בדקו לא המדעית, אמת
 אמרו אלא מוטעים, או טיעוניו קים

 המאמינים ועוכר בן־בליעל שהוא
 בעיית את לעצמם פתרו ובכך

הנתונים. בדיקת
 אותם כל לעזאזל שילכו אז

 חייהם את ושימשיכו מכוערי־נפש,
הרפש. בתוך לבלות

גבעתיים קאופמן, יוסי

!אמינים אחי□
 לביב יגאל של כתבתו על

 בבתי־האבות״ ״מירמה
).2232 הזה״ (״העולם

גדם דויד ח״כ
קשר היה ולא אין

 נמנה אני כאילו פורסם בכתבה
אחים המכונה אגודה חברי על

מישסגר על
התשר - העבדיח
שי לשון, שיבושי על ועוד
 בעיקבות ובו׳, כתיב בושי

 חיים הקורא של מיבתבו
הזה״ (״העולם נקר

2231.(
ה על נקר חיים שכתב מה

 — ש...״ ״למרות המכוערת שגיאה
!אבראבו

 גזירה נגזרה טעמא מאי אדע לא
 ״אף־על־ והנחוץ היפה הביטוי על
 שם, נקר שכתב מה אבל ש...״ פי
 בכתבו טעה הזה העולם עורך כי

 דק־ הם אלה — לדעת״ ״נוכחתי
 מדרשו מבית אדע ולא דוקי־עניות,

פירו ״נוכחתי״ נכון, יצאו. מי של
 להוסיף רע מה אבל שוכנעתי, שו

? ״לדעת״
 (או ודימנע כלילע בספר והנה,

 בתרגומו ודימנה), כלילה בלשונכם,
 נ״ד, (עמוד אלמליח אברהם של

 ״ובהיודע :כתוב ראשונה) שורה
 וכר. לדעת״ נוכחתי הזה הדבר לי

 העביר ביאליק נחמן חיים והרי
 כן, ואם הזה! התרגום על ידו

 לומר שבמהדרין למהדרין גם מותר
לדעת״... ״נוכחתי

פוקס, מנדל ירחמיאד
ירושלים

 יהודים שמוח
? ציוניים שומות או

ה של ביקורתו בעיקבות
 קל״ע על זינגר משה קורא
 ועל העברית) הלשון (קרן

 הרצל — מפעיליה שגייס
 (״פורום חקק ובלפור
).2231 הזה״ העולם

 :הלועזיים לשמותינו ...ובאשר
מ קיבלנו הציוניים שמותינו את

 להט של בימים ציונים, הורים
 המדינה, להקמת סמוך — ציוני

 את שנישא ביקש סבנו !בעיראק
 אלדד העבריים־יהודיים השמות
 ״ציונות״ בין זה מאבק ומידד.
 ״יהדות״ לבין ובלפור) (הרצל
 בניצחון נסתיים ומידך) (אלדד

ו ביניהן להשלים כדי הציונות.
לנו הוספנו סבנו, כלפי כמתווה

חקק ועזרא בדפור־מידד הרצל־אלדד, סעידה,
הסבא כלפי מחווה

נאמנים.
מ הייתי שלא להבהיר ברצוני

 זו, בקבוצה או באגודה חבר עולם
 קשר כל לי ואין לי היה ולא

אליה.
גלס, דויד ח׳׳כ

ירושלים

 (הרצל־אלדד העבריים השמות את
ובלפור־מידד).

חקק, ובלפור חרצל
ירושלים

ראה — חקק מישפחת •
תמונה.
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