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שבון ק ח אנ ב שבון ה ש וח הנפ
 חלום ממש גדולה, אחת בורסה פולח חיא ״ישראל

 אישי, (יונק אבצרי אורי כותב בהתגלמותו,״ אנטי״שמי
).2362 חזה״ ״העולם

 הלשון מנחילי בכינוס נכחתי
 ושמעתי בחנוכה המכבייה בכפר

ש ראפל, דוב ד״ר ידידי, את
ב תרבויות מיני שני על דיבר

 ותרבות הישגית תרבות חיינו:
וחש הבאנק השבץ התנהגותית,

 ,איך או ד השגתי ,מה הנפש, בון
ז׳. התנהגתי

 בבתי- שפגשה הכתבת
 את שרצחו גברים הסוהר

 או אחיותיהם נשותיהם,
 הזה״ (״העולם בנותיהם,

 מה משום הזרחתח )2364
 לא הפושעים, עם דווקא

הקורבנות. עם
 ה- מופלית הזה היום עצם עד
ל משפיל. באופן הערביה אשה
 לפני — לנאוף מותר הערבי גבר

 כאוות־נפשו, — הנישואין ואחרי
 והרווקה הנואפת האשד. בעוד

פוש בבחינת היא בקועת־הבתולין
 רצח בעונשה. להחמיר שיש עת,

 באהדה, נתקל זה רקע על נשים
 הרוצח, של למניעיו הבנה ויש

 — הומאנית מסיבה נבעו כאילו
בעל-חיים. של המתודחסד מעין

באסי לרוב שמחבר העובדה
 תמוהה. אינה ונוחים שקטים רים

ל ונוכחתי בבתי־הסוהר עבדתי
 בגלל נשפטו אשר שאסירים דעת.
 של בהקשר שלא חחפעמי, רצח

כשורה. מתנהגים אחר, פשע
 טרוניה הספוגה הכתבה, רוח

 לרוצ- המתאכזרים השילטונות על
 את ספק בלי מעודדת חי־הנשים,

המח האם הזה. המתועב הפשע

המישמר״ ג״על פרץ של קריקטורה
ורוכבו סוס בין שיחות

ל להיכנס עמדו אנשים הרבה
דפ לנהג שממול ובדלת אוטובוס

 קביים, על שנשענה' צעירה קה
לה!״ אפתח לא ״אני אמר: הנהג

 השיחות מתנהלות היו בדיוק כד
 צבא- חנה אילו המחנות שתי בין

 כופה שהיה אחרי בירושלים, לבנון
נא יובל ממשלת את ישראל על
למשל. מן,

מו המיזרחי: השוק עניין אגב

מ מימין, מנהיגים, כמה על
 לומר אנו יכולים ומשמאל, מרכז

 חלקי (ב׳יהי ביאליק ז־ברי את
 ראשי על כמו אט, ״אט עמכם׳):
 החיים בנתיבות תעברו אצבעות,

קשובה, ואוזנכם ער, וליבכם /
 עבור / תמיד, משוטטת ועינכם

 ובלי יד באפס סביבכם, חרוע
הטוהר, ואת האמונה את / כוונה,

 כערוף / ישותכם, מכל הרועפים
רע מיער וצללים תכלת, משמיים

- חזיונכם, מיטב — חייכם / נן
 לצלם הנאמנים השומרים אתם / היותכם! עצם — ותפארתכם

בעולם!״ אלוהים
 הפז- בכל אלה תפארת׳ ומרבי דברים ׳ממעטי על שמענו לא

 וצהריים, ובוקר ערב בראדיו באוזנינו המטרטרות (ג׳ינגלים) מונות
 השובתים של הענקית בתהלוכת אותם ראינו לא תמיד. יום בכל

 המש- הארוכים בתורים ולא !׳עבודה !׳לחם הצועקים והמושבתים
 (אינפלאציה) נפחת בימי הבאנקים אלפי של האשנבים בכל תרכים

אלה.
ירושלים סיוון, ראובן

 גברים־ ביחסי להשליט רוצה ברת
 אולי או הקוראן, חוקי את נשים

 לסקול המצווה התורה, חוקי את
 את שאיבדה נערה בראש־חוצות

ז בתוליה
 הרצליה וילגסקי, עלמה ד״ד

 מוכנים כבודם, למען — מעניין
 במסד הדבקים הערביים הגברים

 כל חיי את להקריב הדתית רת
 לא אף כה, עד מישפחתם! בנות
 שלו חייו את הקריב אחד גבר

המישפחה. כבוד למען
באר־שבע דחן, עמנואל

הג הוקנווווו הנ
בתל־ 5 מס׳ קו מעללי
אביב.

 בקו בתל-אביב נסעתי השבוע
 והאוטובוס גשם ירד בחוץ •5 מם׳
לפה. מפה מלא היה

פג בחיי הראשונה בפעם וכאן,
 אנשים הרבה רשע. אדם שתי
כ לא אף, ראיתי ורשעים רעים
האוטובוס. נהג — זה אדם

האחו מהדלת שתיכנס רצה כי
רית.

ש לנהג אמרו האוטובוס נוסעי
 מהדלת להיכנס יבולה אינה היא

 רב, הדוחק ששם מפני האחורית,
האנ לדברי לב שם לא הוא אף

 לפתוח אופן בשום רצה ולא שים
האוטו את התניע הוא הדלת. את
 עומדת נשארה וחנכה ונסע, בוס

בגשם.
תל-אביב פוגל, ישראל

גולל נוו<ד רונוו
ל־ חהבנה הפכה איך

מיזרחיז סוק
שב התבשרנו, שבועיים לפני
 שוררת לבנון ממשלת עם שיחות

 שר־הא- הוחע השבוע רוח־הבנה.
המדו כי הממשלה בישיבת נרגיה

 כל לפי מיזרחי, בשוק בעצם בר
גמל. על ההתמקחות כללי
 היא האמת זה. ולא נכון זה לא

לרוכבו. סוס בין שיחות הן שאלה

פוגל קורא
רשט נהג

 בכללי לזלזל רצה בוודאי דעי
 הוא בכד במיזרח. תרבות־המי^חר

הת בורותו את ברבים חשף רק
 בו. המפעמת הגזענות ואת הומית
 בחמד להשתמש לו היה מוטב

 ברוטרדם. לנפט, הספוט שוק של
רמת־גן מיזרחי, משה

*1310811] ל131א ,,הגיזג תו?
 ח• חטימטום ״חוק על

 יומן במדור אינפלציוני״,
חזח״ (״העולם אישי
2363.(

מבחי הגיוני הוא שהחוק ברור
 הוא אבל תיאורטית, כלכלית נה

מע מבחינה להחלה וקשה מפובד
מת עדיין רואי־החשבון רוב שית.

רי החוק פירטי כל בהבנת קשים
שומו.

תל־אביב וייס. רץ

דידיווח
ם אי ר הקו

 מיב• השולחים קוראים
 לנסח מתבקשים תכים
או לכתוב כקצרה, אותם

ב כמכונת־כתיכה תם
 האחד צירו ועל כפול רווח

 עדיפות הנייר. של כלבד
 תמונות למצרפים תינתן

למבתכיהם.

מכחכים
לרזצת־ט כבוד אץ

9 2368 תזה תעולס6


