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 בבוקר השמש / השדודה ארצי הוי
 / עצובה הלבנה ובלילה / תזרח

האומנם? — תשקוט והארץ
קרית־אתא אליהו, רפי

 המעשה את שמשווה מי טועה
 למעשים בימית ישראל שעשתה

 אלא (שאינו ״הברבארים״ שעשו
ש למי היוונים שהעניקו כינוי
 השבטים או יוונית) דוברים אינם

הוואנדלים.
 לא מעולם אלה פראיים שבטים

 שום ללא אותן והשמו ערים הרסו
 ״פסיכולוגיים״ מניעים מתוך צורך,

 הם הרס. תאוות מתוך סתם או
 את והרסו מבחינתם, בהיגיון נהגו
 את לא לעולם — אוייביהם ערי

 על להקשות כדי — שלהם עריהם
 הבר־ אליהן. החזרה את האוייב
 מעלים היו לא והוואנדאלים בארים

 של עירו את להרוס דעתם על
 שלום ברית כרתו שעימו אחר שבט

 שכרתו השלום בריתות (ומיספר
 להחזיר התחייבו ואשר רב), היה
העיר. את לו

 היסטורי תקדים הוא ימית הרס
 בסוגו ויחיד ראשון מעשה חשוב,

ש כמה עד האנושית, בהיסטוריה
 אלא נועד שלא מעשה ידועה. היא

 שמקורה אפלה הרס תאוות לספק
 תם־ בעלי יצורים של בתת־מודע

 רעות כוונות עמוקים, ביכי־נחיתות
נקוב. ומצפון

תל־אביב אבדהמי, דניאל
בימית הרם

אפל תת־מודע

נכון הנשיא אשת
ציבורית דמות

 ד ו כ ס י ס דא
?•ואה ודא

דע את הביע האופנאי
או של לבושה על תו

 הם (מה נבון, פירה
ה ״העולם אומרים,

 על ומגיב ),2323 זה״
ל שהגיעו המכתבים

זה. בענייו מערכת
 אלי פנתה הערבים באחד

 את וביקשה עיתונכם כתבת
 תדמיתה.האופנתית על דעתי

נבון. אופירה הגברת של
ל (גם ידועה בנידון דעתי

 ואני כנה היא נבון), גברת
 אותה, להביע זכותי על עומד

 דמות היא הנשיא רעיית כי
אותי. גם שמייצגת ציבורית

 דעה להשמיע התנדבתי לא
ו אותה להביע נתבקשתי זו,

 בוודאי הבחין תסביני-רדיפה, בלי הקטע את *קרא מי נעניתי.
ביקורתי. של הקונסטרוקטיבית בנימה

הבי מילת שמופיעה פעם בכל כמו הדברים, שהופיעו מאז
 מעריצותיה כל התגייסו נבון, גברת על ביותר הקטנה קורת

 עד נזעמים, למיכתבים מוקדש מעיתונכם נכבד וחלק להגנתה,
קבוע. מדור להם שתקדישו הציעה מידידותי אחת כי

 המיכתבים אך להגיב, רציתי לא נבון לגברת כבוד מתוך
 ואני מדייקים, ופחות ופחות אישית פוגעים ויותר יותר נעשים

:דברים כמה על לענות נאלץ
שמכי אנשים על־ידי נכתבו שהמיכתבים לי נראה כל, קודם

 לי יש ובטלוויזיה. בעיתונות בכתבות נבון הגברת את רים
 עם אותי לסתור ואי־אפשר האישית, ההיכרות יתרון את עליהם
 הקביעה בעיני תמוהה כן, כמו מקום, שהוא באיזה שקראו חומר

בפגי נקבעה דעתי וקינאה. תיסכול רגשות מתוך נובעת שדעתי
לבק הזדמנויות בשתי נעניתי נבון. הגברת עם הראשונה שתי
 הקשר נפסק שלי, הייעוץ את קיבלה ומשלא עבורה לעבוד שתה

 כל כאן ואין תיסכול כל כאן ואין לחדשו, חפץ איני ביוזמתי.
קינאה.

 שהוזכרה ידידה־עיתונאית עם מתקרית נובעת לא גם דעתי
 זו תקרית בזיכרוני. שמורה היתד, לא ושכלל המיכתבים באחד

 נשאלתי, לא כך ועל נבון, הגברת של נימוסיה על מעידה רק
 בנושא הכנה דעתי זו שאמרתי שמה להאמין לא למה ובכלל,

אחרים? רגשות משום נובעת ולא בו, בקיא שאני
 דעה או רב-גוונית אישיות נבון לגברת שאין אמרתי לא
 כדי מיקצועי לייעוץ זקוקה שהיא אמרתי תדמיתה, על משלה
 התמונות את שראיתי אחרי היום, גם דעתי זו אלה. את לנטרל

 ד' ליידי בשבועונכם. שהתפרסמו ספנסר׳ דיינה ליידי ושל שלה
 שתתבגר שובבה, כילדה אותה רואים באנגליה וגם 19 בת היא

הימים. ברבות
באצי הזוהרים, בנעוריה בוודאי הבחין התמונות את שראה מי

 ששימשו המעולים ובחומרים תסרוקתה בפשטות פניה, לות
 נבון לגברת עושה שההשוואה איתי ויסכים שימלתה, לעשיית
דוב. שירות

תל-אביב מליץ, כ׳רי

<• פרם היה אימה
 במשאל בעיון עיין הקורא

 (״העולם העצמאות יום
).2330 הזה״

 מה שם. חסר שמישהו הרגשתי
 הוא איפה — פרם שימעון עם

שונ שאתם משום האם שירת?
לגלות רציתם לא הליכוד, את אים

_ יד״ר
תשובת אין

 המפואר הצבאי עברו את ברבים
פרס? שימעון של

ראשון־לציון אילן, א'
•  ליושביראש פנה הזה העולם י

 ביקש הוא אך העבודה, סיפלגת
 לאחד בכתב תועברנה שהשאלות

 פנה הזה שהעולם למרות מעוזריו.
 בועז פרס, של תוחרו ושוב שוב

מ תשובה הגיעה לא אפלבאוס,
העבודה. מיפלגת ראש יושב

דנסיגה מנסיגה
 בן״גוריון של מקומם על

 ובשערי בהיסטורית ובגין
הזה״. ״העולם

 מוכר היה אמנם בן־גוריון דוד
 הזה, בדור ישראל מנהיגי כגדול

ש תודו אתם שגם לי נדמה אבל
ב עצמן: בעד מדברות העובדות
 ישראל מדינת הסתבכה תקופתו
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