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ל תוכלנה הן עזרת־נשים. תהיה
 ולהשתתף הגברים מעשי אחר עקוב

 למחיצה מבעד בתפילה, חרישית
האגפים. שני בין שתוצב מיוחדת

 להקדיש המינים שני יוכלו כך
 לעבודת־הבורא, הטיסה זמן את

 בזה זה להתחכך שיאלצו מבלי
 רהמנא בהירהורי־זימה, ולהיכשל

ליצלן.
 ישרתו החכמים התלמידים את

 החסודות הגברות ואילו דיילים,
 דיילות. של מאדיבותן תיהננה
 הירחונים העיתונים, שכל כמובן

 המחולק אחר, חומר־תועבה וכל
 המטוסים. מן יעלמו לנוסעים, כיום

 תפילה סיפרי יתפסו מקומם את
 פתחים גם יהיו :ולסיום והלכה.

 ייכנסו ורבותיהם האברכים נפרדים.
 המטוס, של הקידמי מהפתח וייצאו
 והמהוללות הצנועות הבתולות ואילו

האחורי. הפתח מן
תתקבל, שהצעתי מאמין שלא מי

 תפסיק שאל־על האמין לא גם
 ואפילו — תרצו אם בשבת. לטוס

בדיחה. זאת אין — תרצו לא אם
כפו־סבא כרד, יוסי

ימית, ממפוגי — פיצויים
״אל״על״. לעובדי

 מיליוני כמה להעביר מציע אני
מפוני של הפיצויים מכספי שקלים,

שמר פיזמונאית
? חיסול־חשבונות

 נעמי את ד,ישחה כשהוא לכת
 לשינד הידוע ואגנר לריכרד שמר
 לפני להתנצל עומר, דן עליך, צה.

 הפעם כי זאת, כישרונית משוררת
הסאה. את הגדשת

תל־אביב יודמן, רחל

• • • י
גנוסת ?!׳!■ם

העבר של נרגשת קריאה
פרקש. נחמן לשעבר, יין

כס ובאמצעות לישכת־הסעד רת
 תשע רכשתי מלחמי, שחסכתי פים

 אף במסירות. טיפלתי שבהן עיזים,
 המגורים צריף את להן הקצבתי

 עברנו וכלבי עצמי אני כאשר שלי,
שהקמתי. ארעית לסככה

 גיליתי העצמאות יום בבוקר
 נעלמו שהעיזים הרבה, לתדהמתי

גנ אחד. צעיר מתייש חוץ כולן,
 ניצלו אחרי, עקבו שכנראה בים׳
 לידן, הייתי לא שבהן דקות כמה
 שווי ידוע. לא למקום להובילן כדי

שקלים. אלף 20 הוא שנגנבו העמים

הקדמי לפתח מבעד יוצאים ותלמידיו הרב
מאחור הנשים — מלפנים הגברים

 סכום אל־על. עובדי לידי ימית,
 הנזק על העובדים את יפצה זה

 השבתת בשל להם שנגרם הכבד
בשבת. החברה
ב לשלום־בית יביא כזה צעד
 המדינה השבתת וימנע ארצנו
כולה.

בני־ברק שיבק, שמשון

ח1הםא הגדשת
 עומר דן של ביקורתו על
 של (״נמר שמר נעמי על

הזה״ ״העולם נייר״,
2330.(

 לחוש ניתן המאמר בתחילת מייד
 אינה עומר מר של שביקורתו

טהו ספרותיים מנימוקים נובעת
 של רע ריח ממנה ונודף רים,

 אפילו ואולי קינאה, צרות־עין,
 שביקורת ודאי חיסול־חשבונות.

 נעמי של לדיעותיה קשורה זאת
 של לדיעותיו זהות שאינן שמר,

ל להשיב בכוונתי אין עומר. דן
 ועל השירים בתי ניתוח על מבקר

 רק אומר להם. שהעניק הפירוש
הבלים! הבל זאת:
עומר דן הרחיק מכל יותר אך

 הפשע עולם את שעזבתי מאז
 אליו לשוב שלא בהחלטה מאחורי,
ל רבים מאמצים עשיתי לעולם,

 האמנתי כבר לאחרונה השתקם.
בעז- והנחלה. המנוחה אל שהגעתי

פרקש קורא
בטוב אםונה

 הרחב לציבור לפנות ברצוני
 תרומות לי לשלוח נואשת בבקשה
 לרכוש אוכל שבעזרתן כספיות,

עיזים. לי לשלוח או אחרות, עיזים
 מראש, נתונה הלב מקרב תודתי

 לי להושיט לנכון שימצא מי לכל
 נאחז אני הגדולה. במצוקתי יד

 בטוב באמונה כוחותי בשארית
האנושית. ובחברה

אמירים פדקש, נחמן
 : התרומות למשלוח הכתובת •

כרמיאל. ד״נ ,20115 מיקוד אמירים,

לידיעת

הקוראים
 נוהגת אינה המערכת

 וחומר כתב־יד להחזיר
 הכותבים אליה. הנשלח
לכ מתבקשים זה למדור

 אחד צד על כקיצור, תום
 גדולים כרווחים הדף, של
כמכונת־־כתיכה. רצוי —

2334 הזה העולם20


