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מכחכים
 )22 מעמוד (המשך

בפ בכלל,'•והיהודית דעת־הקהל
 ממעצבי רבים רגליה. על רט,

 סייג ?לא התבטאו דעת־הקהל
 את ׳ותיארו משוא־פנים, וללא
ב קשים בביטויים הצדדים אחד

יותר.
 דעודהקהל של אלה ארכיטקטים

 לדבר. מקום כשיש היום, שותקים
ל שנעשה שמה היטב, יודעים הם

 מטרור, יותר הוא בלבנון דרוזים
ממ של בחסותה צומחים ומבצעיו

 את לאור ומוציאים ישראל שלת
 המדיניות של החדשה המהדורה

 אמצעי־התיקשורת על הישראלית.
 הקשור בכל דיממת־לילה, נפלה
 הפלאנגות אנשי שמבצעים לטבח

הז מנצלים פשוט אלה בדרוזים.
 בלתי־חוזרת, היא שאולי דמנות,

ה יגיבו אם עליהם שיגן מי שיש
דרוזים.

 בישראל המדיניות מעצבי על
 את עליהם גם מטילים שאנו לדעת,

 מהם ומבקשים לנעשה, האחריות
ש לא, ואם — המרצחים את לרסן
 והם להתגונן, בלבנון לדרוזים יתנו

 לקח המרצחים את ללמד יוכלו
ישכח. שלא

חורפיש חיר־אלדין, אמין

• • •
מצח ח1עז

 ציפי של לבתגתה תגובה
 קרישנה הרא כת על כסלו

).2330 הזה״ (״העולם
 של בדת ודבק יהודי שנולד במי

האח השנים שש במשך קרישנה
 תהיתי קרובות לעיתים רונות,

 העולם את הדוחף טבע אותו מהו
 אדם על עיוור באופן לסנגר הזה

 (שלכם, תרבות או דת מסויים,
 אחרים להשמיץ בזמן ובו כמובן)
מצח. בעזות
מ לצפות הוא תמים אך אולי

 של מידיהם בעבר סבלו אשר אלה
 עוולה יחסכו כי עיוורים, קנאים
 זה היה אך כמונו, מאחרים דומה

שינוי. לשם מבורכת, הקלה מהווה
ושי (אלוהים) לקרישנה הסגידה

מי

הפושע•□?
 האמריקאית הסופרת

 של דבריו את קראה
 אשר ישראלי, פקיד
 שרבים בניו״יורק אמר
הפלס השבויים מבין

 בידי הנמצאים טינים
כ לדין יועמדו צה״ל

פושעים.
ב להעלות יכול אתה האם
 כלשהי, ערבית אומה דעתו
ו יהודים, 6000 בידיה שיהיו

״כ ישפטו הם כי תאמר היא
י פושעים״

היש הפקיד שאמר כפי או,
יימצאו אשר ״אלה : ראלי

 הם אלה יישפטו. אשמים,
פושעים.״
י במה אשמים

ש היכן לפלסטין, באהבתם
 אבותיהם שאבות והיכן נולדו,

שנים. אלפי במשך התגוררו
וושינגטון האלסל, גדיים

 סופרת היא האלסל גדיים •
 הגדה על ספר שכתבה ידועה,

המערבית.

 שהם כפי הקדושים שמותיו דת
 הרא תנועת על־ידי מבוצעים
 מהימנה דתית דרך זו קרישנה

מבחי ליהדות הקודמת ומוסמכת,
 יותר מוזר זה אין היסטורית. נה

תקי ישראל, שמע תפילת מאשר
גידול־פיאות. או בשופר עה

 הוכחות בפנינו המציאו אנא,
 חידלו או שמועות, ולא תעודיות

 הכת עם הציבור את מלהטריד
הבורות. כת שלכם,

קרית־חרושת לוכן, גד

מאיר כן־ !מזכיר
המשיח של מושבו

 ברוח לתאר נוהגת המערכת י•
פול גס הפליה, כל ללא חילונית,

יהו קלריקליזם גם נוצריים, חנים
הודיים. אדירים עבודת וגם די

?•!הישותיסמץ שבפיץ,
 מקור על שואלים רבים

 ששמע מה והנה השכפ״ץ.
 יגאל ד״ר מפי, הבלשן

 האקדמיה מלשכת ינאי
העברית: ללשון

מל בימי נולדח שכפ״ץ המלה
 .1973ל־ 1967 שבין ההתשה, חמת

בר־לב קו ביצורי היו הימים באותם

שכפ״ץ חייל
ההתשה מורשת

 המצרים סוללות בין לחצוץ אמורים
לבי חיילינו. ריכוזי לבין המפגיזות

 היו המצרים שפגזי האלה, צורים
ב קראו אליהם, להתנפץ אמורים

 או פיצוצים׳ ,שכבת החיילים עגת
 נעשה לימים שכפ״ץ. אחת, במלה

 פיצוצים׳ ל,שכבת כינוי השכפ״ץ
 אפודת היא החייל, של אישית

שלוב )1ט<110: זק00£ ע6$(ז המגן
כ פגיעות בסכנת בשנתונים שים

,להשתכפץ׳. מורה והמפקד דורים,
 הנשיא גם נהג כזה שכפ״ץ אגב,

לה ללבוש השלום, עליו סאדאת,
 שניגרו הזיעה נטפי ומכאן גנתו,
 מרקע על כשראינוהו פניו מעל

הטלוויזיה.
ירושלים סיוון, ראוכן

זל״לוומת!תשדום
ויש החיתי אוריה ״ויבא

ולש יואב לשלום דוד אל
המיל■ ולשלום העם לום

י״א). ב׳, (שמואל חמה״

 )1984( שלום ומילחמת הואיל
 כולו, העולם לשלום תרמה הגליל
 ״מילחמת־ בשם לכנותה בזאת מוצע

השלום״.
 תל-אביב־ פועלי מועצת מזכיר

 מומחה שהוא בן־מאיר, דב ח״ב יפו
 וטרור, מילחמה לבעיות בינלאומי

 חיסלה שלום־הגליל שמילחמת פסק
 מ־ הסירו הבינלאומי, הטרור את

 האיום את כולו ומהמערב נאט״ו
 ואיפשרה וארשה, ברית של הצבאי
 חדשה פרו־אמריקאית חזית הקמת

וסעודיה. ירדן עיראק, את שתכלול
 השם) ירצה (אם אי״ה אני מקווה

 בית־ חורבן (מאז אלה, שנבואות
(ב בעהי״ת תתאמתנה המיקדש...)

 בביאת ונזכה יתברך), השם עזרת
 בן- דב על רכוב כשהוא .המשיח,

אמן). בימינו (במהרה בב״א מאיר,
גן רמת־ לוי, שכתאי

ט א ״ דג חוד, פ
לשר״החינוך, גלוי מיכתב
המר. זבולון

ב מישרד־החינוך, בראש הוצבת
 ואלה קואליציוניות, סיבות של

נראה אולם, כמספיקות, לי נראות

יצחקי יועץ
אחרים של נוצות

 דברים יש כי שתדע, שמוטב לי
ממך. שבע־רצון איני אליהם שביחס
מוכ פוליטיקאי שאתה בור0אני_

עלי. מקובלת זו תכונה שר.
 מערבב שאתה הנני סבור אך

 כשר־חינוך. בתפקידך !פוליטיקה
צודק. שאתה ויתכן

 עוולה לי גרמת השר אדוני אתה
 עשית פעם אחר שפעם בכך, גדולה

 הראשונה בפעם חוק״. — ״פלגייאט
)26 בעמוד (המשך
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