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 גדול במנהיג רק לא !המדינה של
גדול. באדם גם מדובר,

 צריך גדול, מנהיג להיות כדי
 אל־ היה וכזה — גדול אדם להיות

סאדאת.
תל־אביב גברוש, אהרון

קין אוח
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קין. באות ומעוטר מאוכזב
ם, תל־אביב א

ת תורוה או צי מ ל
ם נשיא ש, מצריי טו החד

רא, ען ד הקו תנו העמי או

_____________________
 הכותבת את כלל מכיר אינני

 ולתהליך בגין למנחם שמתייחסת
 מסו־ שבמצבים וקובעת השלום,

ל היוני המחנה על יהיה יימים
מנ ראש־הממשלה לימין התייצב

 ברור שלדבריה למרות בגין, חם
דרכנו״. אינה ש״דרכו

ליב במיפלגד, חבר יונה, אני
 ועם שבאופוזיציה, קטנה ראלית

חד־ בצורה לקבוע ברצוני זד, כל

ת שנאת בריו
ם א ם אנו ה י שלו לפני חי

ה או שנים, אלפי שת א מ  ב
1 העשרים

 ברדיו שמעתי כאשר הזדעזעתי
 התלמוד דיני שעל־פי סוכות בערב
 שהחזיק יין לשחות ליהודי אסור

טמא! היין גוי. בו

ה 1 י ק
 המר הרוק את לבלוע בדומיה, דקותיים לעמוד היום רוצה אני
 נפשם שציפור אלה כל עם ולקונן ראשי את להרכין בפי, שנצטבר

בחבטה. ארצה ונפלה אכזר בחץ נפגעה
 יום למשך שהפכו הלא־מיקצועיים הסקופים רודפי עם אבלה

 העיד־ באמינות בזה זה והתחרו נרגשים, מידע למקורות אחד
הזוועה. פרטי של האחרונים בונים

 נתקף הדבר, היוודע שעם מי, לכל הכנה השתתפותי רגשות
 תנודות על המאורע השפעת אפשרויות לנוכח אמיתית חרדה

הבורסה.
 בכל כי שגילו היפיס/יפות, המרחפים כל עם אני מתייחדת

 הוא צהרון ושמחיר חדשות, מהדורת משודרת עגולה שעה
 המעורבות מחיר את מעצמם חסכו ולא שקלים, וחצי שלושה

בחינגה.
אויבים. בנפול שמחים שאינם ימית חבל לאנשי ליבי

טרנ סביב שההתגודדות הטובים לאנשים גם נתונה אד,דתי
מאלה. טובים ימים בזיכרונם העלתה ברחוב, זיסטור

 לשבח ראויה בסבלנות ושציפתה ירושלים את שגאלה לכוהנת
 אז, גם שמענו — לכם״ ״אמרתי רקוויאם את להשמיע להזדמנות

הכבד. באבלו איתך — ונשמע נוסיף עוד שבוודאי כפי
 שנסתגרו כאחד, והמיקצוענים החובבים הטבחים לכל ליבי
 מגישים מה עצה ולטכס המזוודה, תכולת את לבדוק כדי במיטבח

החמיץ. שהתבשיל עתה, לעם
 ובכיכרות טריפולי בחוצות שרקדו והחוגגים ההוללים לכל
 — רפיח בפיתחת ההסדר בישיבת המחול לפירחי ובמיוחד בגדאד,

 בית, לאבד חשש לא והוא ככה, חגג לא עראפאת לעשות! הגדלתם
מדינה. לאבד פחד הוא

 כל של ידיהם את ובצער בדומיה ללחוץ רוצה אני בעיקר אך
 מקבלת מושבעת שרווקה כפי השלום את שקיבלו הפציפיסטים,

הכבד. באבלכם איתכם להחזרה. אופציה עם אירוסין: טבעת
חמשירי־אבל: בניסוח הראש את תשברו שלא למענכם, צנוע שי

אמרתם תמיד טוב. הכל — טוב סוף
הרי ואין שלום. זה אין תרצו אם

בפני או הרצון בפני העומד יבר
ממאיר. טימטום או כרונית אלימות

ובכלל. החיים בצרור צרורה נפשכם תהא
אביב תל־ פאיאנס, רחל

ה בפני שוב המר הבעיי
ת ם שיש כזי טי ת הנו ה ל
ה עלם מנ מ

 מהפרק, יירד לא ירושלים נושא
 הצורה מול נמאן. ואם נרצה אם

״ל :הנושא את מציגים אנו שבה
חוס החדש, הנשיא בא לא״, עולם

 ד,״לעולם את ומעלה מובארק, ני
שלו. לא״

 ולכל נאור מדינאי לכל ברור
 לו, חשוב השלום שעתיד אזרח

 ומוטב — במאוחר או במוקדם כי
ול לשבת יהיה צריך — שנקדים

לע בקשר פוליטית תוכנית נסח
ו המיזרחית ירושלים של תידה

 ריבונות תחת גם הערבים. תושביה
 פיתרונות למצוא ניתן ישראלית
 שונים ומוניציפאליים פוליטיים

תל־אביב הכ,י דן

זו בהווחמוות
א קבוע, קורא אינו הו
א ען, הו ה אך טו ת קנ  א

תו עם שיצא הגליון  מו
שה של  מצא ושם דיין, מ
ת תבה א כ  עדנה של מי

ס שנדלר תו שהכעי  או
״ (״העולם ה )2301 הז

 דרכך, או ״דרכנו״ אם משמעית:
 ומשם בניו־יורק לשבת היא עדנה,

שו אני ,בעצותיו אותנו להפציץ
ב אחד ליכודניק עדיף אותה. לל

עכ ״שלום חברי עשרה על ארץ
פאריס. או בניו-יורק שיו״

ירושלים קלפהזלץ, יוש

הנלוות אל1 מכונות
ת ם תאונו ת הדרכי רו  מסעי

ת  העניין אך הציבור, א
כל-כך פשוט אינו

ה את המציאו היום שרק נניח
 העם את שואל והשילטון מכונית,

אפ קיימת כדלקמן: במישאל-עם
 מודרני מכשיר לארץ להביא שרות

ב והחמורים. הסוסים את שיחליף
 מ־ להגיע יהיה אפשר זה מכשיר

 שעה, בתוך לירושלים תל־אביב
השי אך כה. עד יומיים במקום

 מחיר דורש החדש במכשיר מוש
 30 להורג להוציא צריך מסרים:

 חודש מדי אנשים
ה במישאל הנשאלת השאלה זו
 מחיר לשלם מוסכם האם עם:
הנפ המכשיר תמורת כל־כך יקר
י לא

ק;בני שיכל!, שמשון בו

שהנוצ בבית־הספר כשלמדתי
בימי־ד,בי התלמוד את שרפו רים
התחל עכשיו אותם. שנאתי ,ניים

 להיות יכולה היתד, מה להבין תי
 שהיהדות יתכן האם לדבר. הסיבה

 אבל ישראל, לאהבת אותנו מלמדת
 שעל יתכן האם הגוי? לשינאת

 בשינאה הגויים מגיבים זו שינאה
ל האנטישמיות שורש ושזהו נגדית,

 חיים אנו אם להחליט עלינו
אלי עובדי עם כנען, בארץ עדיין

 על או שנה, 3000 שמלפני לים
 סידרת אחרי ,21,-ד אד, מ ה סף

 מכבלי האדם לשיחרור מהפכות
מ לסנן מוכרחים הדתית. הכפיר,

 ל־ המחנכים הקטעים את היהדות
יהודים. שאינם אנשים שינאת

יפו שנקדי, שירית

תר ר תארו השיער ביו

ה לפני מ ת כ פי שבועו הו
תון עה תבה ערב בעי  על כ

ה נערה ק י חז מ ר ה א תו  ב
ך השיער בעלת ביו- הארו

אורלי אחות
סנטימטרים 120

ם בלבנון, תר בעו לא א
ה: אורך כולו. לם ר ע שי

ם ועשרה מטר רי ט מ טי סנ

 יותר שיער יש שלאחותי מכיוון
 על־כך לכתוב צורך ראיתי ארוך,

 אחד בתור הזה העולם למערכת
 השבועון. של הקבועים הקוראים

 אורלי, אחותי, של השיער אורך
 ראיתי לא אני סנטימטרים. 120 הוא

 בארץ לא כזה, באורך שיער עדיין
בחו״ל. ולא

אביב תל־ אלעזר, אכי
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