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 זידמן מרדכי ר״ד
רשפים הוצאת

מכחכים
)24 מעמוד (גומשך

ממושמע חייל ועיצאם ביירות.״
 חחזיר זד, וגם וחזר פיו סתם —

 שנים כמה פלסטין מדינת שעון את
לאחור.
תי לא לעולם הדדית הכרה בלי

פלסטינית! מדינה כון
 פלסטין מדינת על שיבעד, אשב

 להריון השמיני בחודש מתה אשר
 בתחיודהמתים, מאמין אני אבל —
הנכונה. בדרך ילכו אם

 הדתות. בכל אסורה ההתאבדות
 איסכנדר אבו המסור:

תל-אביב גילאון), (צבי

תגדיד 13־110 מסמו
 נגד מהצפון קיבוצניקית
המילחמה.

מדי ישראל נקטה שנים במשך
והת גזל־אדמות דיכוי, של ניות

המער הגדה באוכלוסיית עללות
 הבהרה תוך עזה, ורצועת בית

 לעד יישארו אלה ארץ שחלקי
 השלמה.״ ישראל ״ארץ של חלק

הם־ גם ישראל הוסיפה לכך

דיין משה עם חקק האחים
לרבים שהכאיב מעשה

וה ההרס ולמראה ״נצחוננו״, אה
בלבנון. שחוללנו חורבן

עמיר קיבוץ תיל, רבקה

■?יו־ אד הגב ר
 פירסום נגד מוחה הקורא
 הרניק רעיה של דבריה

).2337 הזה" (״העולם
המילולי הטירור מגילויי אחד

, ו ל ו איר ה ל ה
הס סיר כותבת הקוראת

בתשובה. שחזר חבר על פד
 שהלך / חבר עוד לאבדון הלך

 חזר ולבסוף / בשאלה הזמן כל
התשובה. עם

 הבחור את / לתאר אפשר איך
 החיים מלא / חר,מתולתל הזהוב

 שחור כ״רביי״ / היצירה וחדוות
 שהשיג / החסודה גבירתו עם

 על יושב / ראשונה מיד ב״שידך״
 חכם בספר תקוע כשאפי / ספסל

 ריח עם מצהיבים דפים בעל /
קדושה.
 שיחת שבמקום לדבר, שלא

מרגליות פיו יפיק / עליזה רעים
 ארוחת לערוך ובמקום / לברכה זיכרונם ז״ל מחכמינו / ופנינה

הכשרה• עבר הבשר אם יבדוק / נחמדה שחיתות
ה ץ, לבנ כי תל־אביב רבינו

ראשונה יד

 הפליטים מחנות על צצות־טירור
דח אלה כל בלבנון. הכפרים ועל
 לזרועות הפלסטיני העם את פו

 לבחור להם נתנו לא כי אש״ף,
 מאבק בין אפשרויות: שתי בין

אפ ובין השלמה״ ״פלסטין למען
המער בגדה מדינה להקים שרות

 יחסי- תוך עזה, וברצועת בית
 אולי משולבת ישראל, עם שלום

 אפשר שבה ירדן, עם בפדרציה
הפליטים. את לשקם גם יהיה
 להניח יש לבחור, להם ניתן לו

ב בוחרים היו הפלסטינים שרוב
 רעיונות אך השנייה• אפשרות

 ו״פלסטין השלמה״ ישראל ״ארץ
 עמינו שני את מצעידים השלמה״
ש ברור ולפיכך הדדית, להשמדה

 יבוא שייהרג אש״ף איש כל תחת
 להיעשות יכול אש״ף וחיסול אחר,

הפלס העם כל חיסול על־ידי רק
מתכוו הם שלכך משום אולי טיני.
ה ישראל ארץ אנשי מזהים נים,

ימלק. עם הפלסטינים את שלמה
 כלי־התיקשו״ מדברים ובינתיים,

מ הפלסטינים קל גירוש על רת
 כל חסר אדם רק אך מולדתם.

שאפ להאמין יכול ומוסר תבונה
 — הפלסטיני העם חיסול הוא שרי

אש״ף. לחיסול התנאי שהוא
 של הנשק להשמדת ערך אין
 בידנו אין כי הסורים, ושל אש״ף
 על־ :זה לנשק המקור את לחסל

 כפריה והרס ללבנון, פלישתנו ידי
 מבני חלק גם הוספנו ועיירותיה,

 וזהו שונאינו, על הלבנוני העם
הזאת. במילחמה האבסורד שיא

ועי הזאת, שהממשלה ספק אין
 תהום אל מתקרבים העם, רוב מר,

 ביותר והמצער ממנה, חזרה שאין
 נגד שדיברו גופים כמה שגם הוא

ש הנכונה בטענה ללבנון, פלישה
 צבאי פתרון אין אש״ף לבעיית

למר־ ברובם התקפלו מדיני, אם כי

 ניצול הוא שלכם ביותר המכוערים
 ב־ לתמיכה שכולה אם של אבלה

 כיצד חשבתם האם דיעותיכם.
 כזה ציני ניצול מקבלים הייתם

ז ממתנגדיכם
 ל- לצאת לעצמו שמרשה מי

 ובזמן לקיר, כשגבו רק מילחמה
 נלחם עצמו ימצא אוייבו, שבחר
 תודה לנו, לקיר. כשגבו תמיד
 ה־ במילחמת רק הדבר קרה לאל,

ישר 6000כ־ נפלו (שבה שיחדור
 יום־הכיפורים ובמילחמת אלים)
 ישראלים). 2000מ־ יותר נפלו (שבה

מיותרים. פירושים
ערד קרני, עמית

חל בז ה!^;ד ד.
 דיין אודי סל דבריו נגד

אביו. בגנות
 שתא- וחבל אודי, בנים, לך גם

 מיצ- על אותך העבירה וות־הכסף
 אמרו: חכמינו כיבוד־אב. וות

 מייד כרם, של כותלו שנפל ״כיוון
 פגעת אתה כולו.״ הכרם כל חרב

 לכל למישפחתך, היקר בכותל
 יאמרו מה האב. דמות — מישפחה

 תנחיל ערכים אילו בניך? עליך
7 להם

 מימרה לנו מזכיר שלך המעשה
 נבלתא ״נטוש התלמוד: מן ישנה

 תימא ולא אגרא ושקול בשוקא
 פשוט (כלומר: אנא.״ רבא גברא
 :תאמר ואל שכר וקבל בשוק נבלה
אני). גדול אדם

 לרבים. הכאיב שלך המעשה
הת ׳77 במאי כיצד זוכרים אנו

 לקבל מאביך למנוע רבים ארגנו
 ראינו שר־החוץ. תפקיד את עליו

לה והחלטנו נרדף, הוא כמה עד
למען (אזרחים אלע״ד את אז קים

 ׳77 ביולי אותו כשפגשנו דיין)•
 הקמתם ״מדוע מייד: אותנו שאל
גלו השבנו ״7 למעני ציבורי ועד

 ולא נרדף אתה כי הרגשנו יות:
לע כשקמים מנגד לעמוד יכולנו

 מאמינים אנו נגדך. מסע־צלב שות
 למדינת לתרום מד, עוד לך שיש

ישראל.״
 דיין ממשה התאכזבנו אנו גם

 קמם־ הסכמי אחרי אותו וביקרנו
 דיין משה הבינונו: אבל דייוויד.

דיין. למשה נאמן נשאר
 אולי ושקול: חשוב רגע, עצור

 של פרק לספרך שתוסיף ראוי
 אומץ. קצת דורש זה נכון, 7 חרטה
 זאת. יבינו רבים לנו, האמן אבל,

בניך. גם
ירושלים חקק, ובלפור חרצל

א ;ווגו־״ו־ ד
 נכתב חודסיס כמה לפני

חזה״ העולם ב״תסקיף
 ח״ב סל סמעמדו )2323(

הת בחיפה כהן מאיר
ערער).

ברצי זו לידיעה התייחסתי לא
 ואולי — לידיעתכם אולם נות,

להודיעכם, הריני — להפתעתכם

כהן ח״כ
התערער לא

 למועצת שנתקיימו בבחירות כי
הרשי בחיפה, תנועת־חרות סניף

 69ב־ זכתה על־ידי שהומלצה מה
 יהיה האם חברי־המועצה. 71 מתוך
 טעותכם על להודיע האומץ לכם

 התערער, לא מעמדי בתשקיפכםז
 תנועת־חרות בסניף התחזק אלא

בחיפה.
 שצוחק מי צוחק — נאמר איך
אחרון.

חיפה כהן, מאיר ח״כ

רנצים ר,ת כודם
 ס- ברדיו סמעה הקוראת

 עם נפגס לוי דויד הסר
 הצטלם ואפילו בלבגוו, בצו

למזפרת. איתו
 החיילים לכל האם שואלת: אני
 כאלה 7 אבות אין באי־שם שלנו
 שזה 7 בילדם לפגוש רוצים שהיו

 ומתפללים דואגים אנו שבועיים
 שר היותו בגלל האם 7 לשלומם

7 עדיף הוא
מגדיאל ישראלי, עמי כת־
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