מ כ חני ם
מעשיה ב מ כנ סיי ם
מעשה נורא שאירע לו,
מספר הקורא
שעה שרחצתי לי בכינרת ,גנב
מישהו את מכנסי ובהם כסף מפ 
תחות ,שעון ומסרק ,בתוספת ה 
כתפיות והחגורה .הלכתי למישט־
רת טבריה .הדבר הראשון שה־
יומנאי ביקש לדעת היה שמו של
אבי• ״ברנרד״ ,אמרתי.
הוא נד בראשו .היה ברור ש־
״ברנרד״ לא נשמע יהודי ביותר,
חוץ מזה ,גילה לי ,באותו מקום
עצמו גנבו לסבי חצי־שעה חמור.
ואילו אני איבדתי רק זוג־מכנ־
סיים.
״חתום כאן״ ,אמר לי השוטר.
״ובפעם הבאה ,אנא ,אל תבוא

קסרהץוובסקורה
— ת א רח ביאליק  , 23טל03-658677 .
׳  □ -רחוב בצלאל  , 6טל 0 2 -2 3 3 5 0 2

קורסים לצילום ,פיתוח והדפסה
נמשכת ההרשמה לכל הקורסים
שלבים א׳תזתחידים( ב׳ ו-ג׳
ה שנוו שנ מוננ דו ת־ל ת ל מיוי ם חופשי
ל ק ה ל-נ ת ש לו ם לפי שונות
פרטים והרשמה בשעות 10-22

קורא אוחיון
הדרכון לא 'נגנב

קורא שריק
בן לברנרד
בבגד־ים רטוב לתחנת מישטרה.
מה אתה • חושב שזה כאן ,חוף
הכינרת ?״
״בסדר ,קודם אסע לקיבוץ
נאות־מרדכי ,ושם אשאל זוג־מב־
נסיים מגיסי,״ הרגעתי אותו.
שבועות אחדים מאוחר יותר
הודיעו יום אחד ברדיו ,כי נתפ 
סו צעירים שעסקו בגניבת ביגדי-

הבנתי אותו.
כתבתי מיכתב לתחנת־המישטרה
של טבריה .שום דבר.
ידידה שלי התכוננה לנסוע ל 
טבריה ,ואני ביקשתי ממנה שתי 
גש לתחנת־המישטרה שם ,ותימסור
ביד עותק של מיכתבי אליהם ,אך
של
שלא תגלה להם את שמו
אביה ,שהיה יארוסלאב•
״הוא קיבל מיברק מאיתנו?״
שאל אותה שוטר .״לא,״ השיבה.
״אז מה בוער י שיחכה עד ש 
יקבל אותו...״
מעניין אם הייתי מקבל את ה 
מכנסיים ,הכסף ,המפתחות ,המס 
רק ,הכתפיות והחגורה ,אם שמו
של אבי לא היה ברנרד אלא מנחם

חומייני

מיים ,פעם כיוספוס פלא-
מיום בעמוד  ,39ופעם
כרוח״אללה חומייני ב
עמוד ) 40״העולם הזה״
(2300
נס קרה לו לרבי משה בן מיי-
מון ,שפעם אחת התגלגלה דמותו
לאחור ,מרחק מאות בשנים ,והו 
פיע כבן־דמותו של יוסף בן־
מתיתיהו הידוע גם כיוספוס פלא-
וויוס ,ופעם שניה קרתה לו תחיית
המתים ,מרחק עמוד אחד משם,
והופיע כבן דמותו של דוח־אללה
חומייני .ועל־כך ייקרא שם העו 
רך :רבי אורי בעל הנם.
אהרון צלין ,ירושלים
י • גם הקורא טעה .הגלופה ש־

פדאוויוס

הרמב״ם
נס לא קרה פה ,העיתון טעה — וגם הקורא
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מתרחצים וחמורים על חופי הכינ 

רת.
טילפנתי לתחנת המישטרה ב 
טבריה .״גש למישטרה בתל־אביב,
וביקש מהם שישלחו אלינו מיב־
רק,״ יעצו לי שם.
״שטויות,״ אמר השוטר בתח 
נת המישטרה בתל־אביב .למה
ש א נ ח נ ו נשלח מברק א ל י 
הם?״

)כמו בגין( ,או אריאל )כמו שרון(,
אולי
או יוסף )כמו בורג( ,או
אפילו אברהם )כמו שפירא(...
מסף שריק ,תל־אביב

•

#

•

נס גדול
תמונתו של הרמב״ם ,טו
ען הקורא ,הופיעה פע-

הופיעה פעמיים היא ,תנדונתו ה־
מצויירת של יוספוס פלאוויוס ,ודא
של הרמב״ם.
•

•

•

מי התחמק
בעל הדבר מוחה על ה-
טעויות בכתבה אודותיו
)המשך בעמוד (18
העולה

הזה

