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 העיקרי ההישג היא פסיכולוגית,

קמפ־דייוויד. הסכמי של
 ברור בגין. מנחם לגבי והערה

או דרכנו, אינה שדרכו ספק ללא
 ייאלץ שבהן נסיבות תיתכנה לם

 בגין בעמדתו. לתמוך השלום מחנה
 מתוחכמת, בגישה לנושא ניגש לא

 תפיסה מתוך אלא ארוכת־טווח,
 ופועל, ופורמאליסטית, ליגליסטית

הראוותנות. יצר של בדהפו כנראה,
 שתיתכנה בחשבון להביא עלינו
 יעורר המערך דווקא שבהן נסיבות
 נגד כביכול, פטריוטיים, נימוקים
ש נימוקים קמפ״דייוויד, הסכמי
 בעמדה לנקוט בגין את ייאלצו

 דוגמת רציונאלית, לא קיצונית
 שיאפשר דבר מסיני, הנסיגה דחיית
 האחריות את ישראל על להטיל

ה שהמחנה הוא חשוב לכישלון.
 לצד אלה, בנסיבות ייצב,1יו יוני

 יש אם אף ההסכם, ביצוע מחייבי
ראש־הממשלה. בעמדת תמיכה בכך

ניו־יורק שטדלר, עדנה

 ושזוו׳ גץ3 מנחם

ם שלמים א׳ וברי
בקאהירז בטוח היה מי

 אל- מצרים נשיא של בהלווייתו
 יותר בטוח היה לא איש סאדאת,
הש שבה ישראל, מישלחת מחברי
 שמיר, יצחק בגין, מנחם תתפו
בורג. ויוסף שרון אריק

 אולי הם המוסלמים״ ״האחים
ש עד־כדי־כך לא אבל — קנאים
הנאמ בבני־בריתם לרעה יפגעו

ביותר. נים
תל-אביב שריק, יוסף

• • • י
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 של לכתב״ההמה תגובה
 תרבות על תומרקין יגאל

הזה״ (״העולם המערב
2297(

 יגאל שמזמר והשבח ההלל שיר
ב חייב המערב לתרבות תומרקין

 זה המערב תרבות סיוגים. כמה
 תרבות וגיוטון. גלילאו רק לא

 האיטלקי, הפשיזם גם זה המערב
והאם־ הנאצים של הגאזים תאי

ספירו קורא
ייחסל המערב

 תרבות דרום־אפריקה. של רטהייד
האמרי המילחמה גם זה המערב

הסו והמילחמה בווייט־נאם קאית
באפגניסתן. בייטית

 פצצות גם זה המערב תרבות
ה פצצות ונאגסאקי, הירושימה

 ו־ ארצות־הברית במחסני מימן
 פצצת ולאחרונה ברית־המועצות,

 אם יודע (איני הנקיה הניטרון
 במרב־ האחרונה המלה את לשים
אות).

 הרב משתלב אלה בהקשרים
 המערב, בתרבות מאוד יפה גורן

 הקו־קלוס־קלן של התאום כאחיו
 חלק הוא שגם בארצות־הברית,

המערב. מתרבות
 בברית־המר החרויות דיכוי לגבי

חלק זה האם — בעיה לי יש עצות

שמיר שר בגין ממשלה ראש־
— ברית בני

שרון שר בורג שר
ביותר נאמנים —

 הבה לאת אם המערב, מתרבות
 בחלק הדיכוי כי על־כך נתפשר

 ברית־המועצות של האירופאי
והדי המערב לתרבות שייך יהיה
 ברית- של האסיאתי בחלק כוי

 ה־ לתרבות שייך יהיה המועצות
ה הדיכוי את המפגרת... מתרח

 יגאל יוכל הפלסטינים כלפי ישראלי
 הוא כי כרצונו, למקם תומרקין
 והן המערב בתרבות הן משתלב
המיזרח. בתרבות

 תו־ יגאל כי מקווה מאוד אני
 בחיים יוותר הוא, לפחות מרקין,
ה כל את יחסל שהמערב אחרי

תרבו מימנית במילחמה אנושות
 קינת את אז לחבר יוכל הוא תית.

 הבודד, חזהו על ולהכות המערב
המיזרחי. בפיגור נשארנו לא מדוע

ירושלים ספירי, גדעון

ם31 ם גדי ע ב ה ב ד ש ח
 שרון היא לטרי, שולי

 את ללבוש באה לסלי,
שאין ומתברר — הארץ

לסרי שולי
חוזרת תגלית

 הראשון הנסיון זה
)2301 הזה״ (״העולם

 בעצמכם יודעים אינכם אתם
 שולי את עשיתם. כבר שאתם מה

 לפני לנו לגלות ניסיתם כבר לסרי
 בתחרות כימעט, שנים תריסר
 לא זה .1970 שנת של המים מלכת

 לנסות רוצים אתם אז אז, הלך
ו שוב עכשיו

יפו דיגה, ג.

גלופה•
ראההקורא עם הצדק

התשבץ חידת
 ״העולם בפרסי זוכה מי

ז הזה״
 כמשימה נראה התשבץ פתרון

 חשבתי בהתחלה אפשרית. בלתי
 אינה שהשכלתי יתכן כי לתומי

מו מסויימים כששמות אך מספקת
 גליון, בכל כמעט כזוכים פיעים

 בזוכים לא שמא החשד בי עלה
הדור. בגאוני אלא מדובר

תל-אביב סט!־, אילנה
 גליו־ בכמה התפרסמה בטעות •
 אותה הזה העולם של עוקבים נות

זוכים. של רשימה
• • •

הגלנהרה בקצר■ האור
 של מיכתבו על תגובת
ש מבריסל, מלמד משה

 הכתבות בסידרת התפרסם
ה האורגזמה מסתורי על

הזה״ (״העולם נשית
2299(

 כי שכחו, רובם, לפחות או כולם,
 אשר, פרטנרים, שני יש במיטה

צי מלמד, מר בצדק שציין כפי
 ובפטפט־ מזו, זו שונות פיותיהם

 ידע- על הלל גמרו רבה כי נותם
ב כאילו הפסאודו־מדעית, נותם

 הבעיה מסתכמת בילבד טכניקה
 ללב דרך ימצא הטוב והטכנאי
 לחשוב אפשר בת־זוגתו. או בן־זוגו

 — חשיבותה כל עם — שהבעיה
 והיא ביותר, הבוערת היא היא

 מעיינותינו סולם בראש העומדת
 ה־ לקיום הדאגה ולא ושאיפותנו,

 לחינוך משבר, העוברת מישפחה
 למילחמת־הקיום הילדים, ולגידול

אמורים?! הדברים במה ברור הלא
ך18 בעמוד (המשך
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