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מכחכים
)6 מעמוד (המשך
 רבים פרטים נכתבו דעתי לעניות
מהיסוד. מסולפים שהינם

 תל־אביב ריל.,
 שוב לפנות מתבקש הקורא י•

 על ולהצביע המלא. בשמו למערכת
המסולפים. הפרטים

איסה
י המכפלה מערת

 של המדוייק מיקומו על
 בעיקבות הקדוש, האתר

 אגנרי אורי של עירעורו
 יומן בחגרון״, (״להשתין

הזה״ ״העולם אישי,
2277.(

 על המסורת ידיעתי, למיטב
קדו היא המכפלה מערת מיקום

מ אותה קיבלו והמוסלמים מה
 המיבנה מהנצרות. או היהדות

 גם שימש והוא הירודיאני, עצמו
 וצלבנית. נוצרית־ביזנטית ככנסייה

 הוא הארכיאולוגיות הראיות עניין
 אמונה של לעניין בלתי־רלוונטי

ומסורת.
להע צורך שיש לי נראה לא

ה־ על־פני מסויימות אמונות דיף

מילה אף
 וכואב ישן למינהג

 תטו- את כאן מסיבים
הקוראים. מת״לב

ש ברדיו, הודיעו פסח בערב
ה כל את קנה דרוזי קצין
 לי הזכיר זד, המדינה. של חמץ

 כל את גם למכור שאפשר
במ ישראל, עם של העורלות

ש בטוחני אותן. לחתוך קום
התכוון,ש לא הנדיב אלוהים

 שיפוצים בפועל יבצע האדם
המושלמת. בבריאותו

ה שבמאה יאומן לא ממש
 לדבוק ממשיכים בני־אדם סב

 עובדי של מאובנת במסורת
 מתקופת פרימיטיבים אלילים
ש הוא, מגוחך והכי !המבול

תר בני להיות מתיימרים הם
ה עם הצועדים נאורים, בות
 צועדים, .צועדים, אכן זמן.
ו לאן אבל

ה שסילוק המקובלת הריעה
 הופרכה לבריאות טוב עורלה
 שאין כשם הרופאים. על־ידי

 האף ואת האוזניים את מקצצים
 כך — נקיונם על לשמור כדי
 רחיצה העורלה. את ׳לקצץ אין

בהחלט. מספיקה ובסבון במים
ב המעליבה הפגיעה מלבד

גו העורלה חיתוך האדם, גוף
נטו :עצום מוסרי נזק גם רם
 שעצם מאמינים העורלה לי

 את להם מקנה נסולאים היותם
 ולפיכך המוסר, אלופי תואר

 של תקין מניהול פטורים הם
 אסון להפסיק נוכל יושר. חיי

לש עוז נאזור אם זה לאומי
 שנבעה מעוותת, מסורת בור

ה דברי של מוטעית מהבנה
נו שנים אלפי כמה אלוהים.

ל קץ שנשים עד יעברו ספות
הי ואווילי ברברי מנהג ז

חולון דרשן, פרניא

 הלאומנות נגד במאבק אחרות,
כחי היום. של הדתית והקנאות

 עמדה לקבוע יכול אני אין לוני׳
מסו של הערכית המשמעות כלפי

עו השקפת אך אחרת, או זו רת
 מסורות לכבד אותי מחייבת למי

 שאינן בתנאי דתיות, ואמונות
 למען בו לחפור קרדום משמשות

 ואינן אחרים, ורעיונות מטרות
ש כפי עצמן, את לכפות מנסות
היום. נעשה הדבר

רחובות רוזין, יהושע

א ם ל י ק נ ט ב

 שהרוסים סובר הקורא
 את בטנקים ידרסו לא

ש- התיאורטית הדילמה

בטנקים לדרוס לא
תיאורטית דילמה

 שחשש כפי בפולין, צצה
 (״חשבון פרנקל שלמה
הזח" ״העולם ושב״, עובר
2775.(

 החלטה לקבל מאוד קשה קשה,
התי ״הדילמה את בטנקים לדרוס

הת בדרך הקשיים של אורטית״
 הסוציאליסטי המישטר של פתחותו
 קשה, החלטה שזו ומפני בפולין.

עצ שהפולנים ומקווים דורסים, לא
 נוקבת, עצמית ביקורת תוך מם׳

בעיו את לפתור הדרך את ימצאו
 המערביים, הפרובוקטורים תיהם.
 המיש־ את לקעקע עז ודאי רצונם
 בוחשים הם הסוציאליסטים. טרים

לזל ואין יכולתם, כמיטב בקדירה
 והם בפולין, בוחשים הם בהם. זל

 גם למטרותיהם להשתמש רוצים
 שוחרי כל ולכן ובמדינתנו, בעמנו

ב והשיוויון הדמוקרטיה השלום,
אצ להחזיק דווקא צריכים ארצנו
 למען — ולרוסים לפולנים בעות

יצליחו.
הלוי בית מושב מירה, יוסף

?■ דו18מד1ו־.א איבר■
 מיפ- על הכתבה בעיקבות

 הבינקיבוצי השידוכים על
).2276 הזה״ (״העולם

 טובה קיבוצניקית שדכנית איך
 מעין- עצמון רות כמו ואמינה,

 פנימי- עלון שיפרסמו נותנת שמר,
 לעבודתה? ישירות הקשור סודי׳

בת־ים שוהם, מרתה
 איה־ הסודי״ ״הפנימי העלון •
 קשר היה לא עצמון ולרות סודי,

הזה. העולם כתבת על־ידי להשגתו

ד !טז־נריס עו
לקורא. שחסר מה על

 הנני שבועונכם, של ותיק כקורא
מדו שני עוד להוסיף לכם מציע
רים:

 הרפואה. מעולם חדשות •1
המדע. מעולם חדשות י•

״חירות״ על
ואש״ף
ב דעתו מביע הקורא

אקטו עניינים שני
אליים.

 בשיל- היתה חירות אילו •
 כמו השנים, כל במשך טון

 של מכריע רוב מפא״י, שהיתה
 ״חי- כבר היו המפא״יניקים

רותניקים״.
 אש״ף מדוע מתפלא אני !•

 הפצצת נגד לבג״צ עותר לא
 אני צה״ל. על־ידי מעוזיו

לעתי נעתר היה שבג״צ סבור
 על־תנאי צו ומוציא כזאת, רה

 וראש־הממ- שר־הביטחון נגד
!שלה

בני-ברק שיכק, שימשון

יק קוראים שאלפי בטוח, אני
מהם. ויהנו אלה מדורים ראו

תל־אביב לניאדו, יצחק
ל לשלוח מתבקש הקורא •

המדוייקת. כתובתו את מערכת

ר! תו ט־ ר ס
 ברלין פסטיבל על הכתבה

 לא )2270 הזה״ (״העולם
 יו״ר של בעיניו חן מצאה
הקרן.

פס על עמודים שני בת בכתבה
שו שמונה הופיעו ברלין טיבל
 יכול ישראל. השתתפות על רות

 לחשוב לפסטיבל שלכם השליח
 אבל נכונה, פרופורציה שזוהי
 מוזמן שהוא יודה הוא שגם דומני

ה תרומתו בשל לא זה לפסטיבל
העול לביקורודהקולנוע דגולה
 את מייצג שהוא משום אלא מית,

וב — בישראל ביקורת־ד,קולנוע
 הישראלי. הקולנוע את עקיפין,
 הישראלי הקולנוע כלפי חובתו

 מכובדת בצורה לדווח לפחות היא
המוקר הישראליים הסרטים על

 יובש בפחות זאת ולעשות נים,
לעשות. החליט מאשר ולאקוניות

 בכתבה הנקודה. זוהי לא אולם
 של מחבואים על מדווח הוא הנ״ל

 ״הסרט אותו ומכנה וולמן דני
ל הישראלי הקולנוע של התורן
 בסרט זה זילזול מכובדת״. הצגה
תו סרט איננו זהו מכובד. איננו

 וכמה טוב, סרט פשוט זהו רן,
 חושבים אמנם מנהלי־פסטיבלים

כך•
 שבשנה כתבכם, כותב כן כמו

 את שייצג סום־עץ זה היה שעבדה
 זו שעובדה לציין לי צר ישראל.

 היה שעברה בשנה נכונה; אינה
בפס השתתף סוסעץ טרנזיט. זה

 לא לכן, קודם שנה רבים טיבלים
 ממבקר-קולנוע שעברה. בשנה

 אפשר פיינרו כדן מוניטין בעל
 בקביעות ייכשל שלא לצפות היה

כאלה.
איננכר, :נחמן

איכות סרטי לעידוד תקרן יו״ר
 בא לא תורן״ ״סרט הביטוי •

 עובדה. לציין אלא זילזול לבטא
 הסרט שכן נרחב היה לא הסיקור

 ה־ התחרות במיסגרת הוצג לא
 בכתבה הפסטיבל. של רישמית

ישר את יצג שסוסעץ נאמר לא
 אלא שעברה, בשנה בברלין אל
 ישראל את שייצג סרט שזהו רק

בחו״ל. האחרונה בשנה

ת ע די לי
הקוראים

 נוהגת אינה המערבת
 וחומר בתס־יד להחזיר
 הכותבים אדיה. הנשלח
לכ מתבקשים זה למדור

 אחד צד עד כקיצור, תוב
 גדולים כרווחים הדף, של
כמכונת־כתיכה. רצוי —
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