
מכוזבים
יוד שר קוצן עד

)20.6.84 הזה (העולם אנשים במדור
 אבל - המיסעזץ של שמו פורסם

קל. בשיבוש
בן־יקיר, רימון של במסיבה הייתי אני גם

במסיבה וידיד בן־יקיר(מימין)
פניו! היכן

 מדוע אז נהניתם. דווקא שאתם לי ונדמה
פניו? את והסתרתם בשמו יוד קיצצתם

תל־אביב אילן, עמוס

א 0 ר קו ב: ל כז או מ תו ה מונ  בן־יקיר, של ת
דו עז של לצי ם, בו או ב ל פ מעון של יועצו א  שי

ד - פרס ה. בעמו ז

בסוציאליסטים הוא גם
 מתנגדיו האשמות את להזים כדי

 יש שמרן, שהוא הטוענים משמאל,
 שהוא המוכיח מיסמן אבן לאבא

).4.7.84 הזה (העולם סוציאליסט
 אבן אבא הביא הזה העולם עם ״לפגישה

 במועדון דיון על המספרת מודעה של צילום
 קיימברידג', אוניברסיטת של היוקרתי הוויכוחים

 בצוותא השמרנים, נגד הסוציליזם על הגן שבה
 לאסקי.״ הארולד האגדי האנגלי הפרופסור עם
לבן. גבי על שחור כתבתם, כן

לא אבל לחלוטין, המיסמך שיכנע אתכם אולי

 רוצה אני גם מאמין! לא אני סוציליסט? אבן אותי.
 תל-אביב פרי, יואב ההוכחה! את לראות
שה. 0 ם בבק לו ה. צי דע מו ת ה ל ל כו ת ה  א
א של שמו ב : א אז ) בן ן אובדי א מו לו . סו בן  אי

ט דנ טו ע ),23 בן ס פי ד מו ה. בעמו ז

זנב? בגלל להפסיד כדאי
לעולם! כלל בא לא זה שזנב ובייחוד

 הכל שלאראפיה* הקטנה ברפובליקה •
 התגלתה הרפובליקה ממשלת כמרקחה.
 צלח לא מעשה שכל שלומיאלית, כממשלה

 ומריניות־חוץ. חברה כלכלה, מילחמה, — בידיה
 של שראשיה הכל דעת

 לא חבר הם זו ממשלה
 להתבטא אם יוצלחים,

 וטיבעי המעטה, בלשון
 יעבור השילטון שהגה

לאופוזיציה.
 בראש מה? אלא

 מנהיג עומד האופוזיציה
 ותיק איש פרסאוס, בשם

 רק לו יש ניסיון, ועתיר
 כמחצית אחד: חיסרון

 רפובליקת מאוכלוסיית
 שלאיש מאמינים הננס

 וכל עלינו, לא זנב, יש
האופו תזכה לא — באמונתו עומד החצי עוד

ברוב. זיציה
 להוכיח נואשים ניסיונות נעשו מכבר זה

 מוכן אף פרסאוס יסוד. כל אין שלאמונה לציבור
 מופיעה לפעם מפעם מומחים. של בדיקות לעבור

 מקום שליד השחיה בבריכת בבגד־ים, תמונתו
מההוכחה. חזקה האמונה הועיל. ללא אך מגוריו:
 שריד שלפנינו וטובים רבים טענו כבר אכן,

 כל על בכך, מאמין הציבור אם אך מימי־הביניים.
 חושבים יעשה שפרסאום אולי שבדבר, הכיעור

 ברשימה, לשני השרביט את ויעביר האחרון ברגע
בזנב? חשוד שאיננו

 זנב, בגלל בבחירות להפסיד כדאי האומנם
לעולם? בא שלא זנב ובייחוד

ת * מני ר ם. של עדן נן בג טי שו
פתח־תיקווה ענתבי, אלי

לכלב יד
להגנה. זקוקים בעלי״חיים גם

פצוע? או עזוב בעל־חיים ראית כלבך? אבד

4

 בבעלי־חיים? התעללות של למיקרה עד היית
אלינו! פנה

יפו, ,30 שלמה רח׳ חיים, בעלי צער
03 - 827621 טל'

• • •

 נרקבים השורשים
בפתח־תיקווה
 למיל״ תביא מהיהדות ההתרחקות
חמת־אחים.

לגמרי, חילונית ,39 בת ישראלית, אזרחית אני
 ורואה שלנו לשורשים קשורה זאת עם יחד אך

לקיומנו. והסיבה הווייתנו מרכז את ביהדות
 של הראשי רבה רוזן, משה הרב של קרובה אני
שלי הקשר נובע מכאן אולי רומניה. יהדות

 לילדה, העירה לעבודה חברתי הצהריים. אחר
 ולא אליי שיבואו, ולא שתבואנה לומר שצריך
 למורה: הערתי חמורים לחדר כשנכנסנו אצלי.

 כשאין מדיבורן, האלה הילדות את תפריעי נא אל
 בלשון הילדות מדברות זה במקרה בכך. רך1צ

 ההולכים אבותיהן מפי שומעות שהן חכמים,
 לשמוע המדרש לבית מעבודתם, בשובם בערב,

 אין חכמים בלשון ומדרש. תורה דברי וללמוד
 הנשים לעולם: אלא לרבות תבואנה אומרים
או, בו ו הקטנות י ל כ א , והארוסות י או ש נ י  י

 הלכתי אל: על אצל היחס מלת את מעדיפים וכן
לו, בא ו, ל צ א צ י שתבוא עליך גוזרני א ל צ  א

 להיות שחל הכיפורים ביום ובתרמילו במקלך
* בחשבונן.

י כגון פזמון כ ל לו ת צ  בביצועו, א
לאחד עדות, למזג עשוי ובמלותיו, במנגינתו
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)1938(סוציאליזם על לוויכוח הזמנה
אליסט! אבן להאמין! קשה ממש הסוצי

 למרות במדינה, שקורה למה שלי והמעורבות
 שאני חושבת אני זה בגלל דווקא דתיה. לא שאני

 עם שנהיה אפשרות ויש הפלגים, שני את מאחדת
פנאטי. דתי דווקא ולאו מאמין, אחד,

 בהשם, מהאמונה שההתרחקות חושבת אני
 במה המתבטאת התרחקות — מהדת דווקא ולאו

 — בפתח־תיקווה האחרונים בשבועות שקורה
 ותביא כוחנו את תחליש שורשינו, תחת חותרת

בת־ים סריקה, עדה למילחמת־אחים.

אצל! תלכי לז, מגיע
 כל לו" ״מגיע החדש לפיזמון לו מגיע

והתהילה. השבח
 ויהונתן וביצוע) (לחן ברחה דויד של שירם

 התקשורת בכלי האלה בימים מושמע גפן(מלים)
 הוא ומושך להשמיעה) להרבות האלקטרוניים(נא

 בזכות רק לא כול, לב
 וביצועו היפה מנגינתו
 ברחה דויד של המושלם

 הניסוח בזכות גם אלא
יהו של הקולע העברי

 המלים ובזכות גפן נתן
צלו(ו תלכי החוזרות א

.אליו) דווקא לאו
 שאי־ אירוע אני נזכר

 בית־ מנהל בהיותי רעני
 ימין בשכונת לבנות ספר
 ילדה שבירושלים. משה
 בהפסקה קראה אחת

או ולמזל לחנה תגידי לחברתה: אצלי שיבו

 יותר בלשון קדומות דעות ולעקור סגנונות,
ודרשות. והטפות מאמרים מהרבה

ירושלים סיוון, ראוכן ד׳ר

ה בהעולם  כתבה התפרסמה )14.7.82(הז
 אליאשווילי אסתר של ודמותה קורותיה על

 גם נכללו הכתבה במיסגרת מאשדוד.
 גבריאל דאז, בעלה כנגד אסתר של טענותיה

אליאשווילי.
 מר עצמו חש הכתבה למיקרא
 תוקף בכל מכחיש והוא נפגע, אליאשווילי

 הזה העולם דאז. אשתו של טענותיה את
̂  כל ודתה לא הדברים בפירסום כי מבהיד
 ¥ הללו, הטענות נכונות לגבי עמדה נקיטת

 הליכי״גירושין. במיסגרת נטענו אשר
 שימת שעקב כן על מצטער הזה העולם

 נתבקשה לא אסתר של דמותה על הרגש
טענות. לאותן הבעל של תגובתו

ה להעולס  לפגוע כוונה כל היתה לא הז
 שמר בן על מצטער והוא אליאשווילי במר

 בעיקבות נפגע עצמו חש אליאשווילי
הכתבה.

 1 מר של בשימחתם משתתף הזה העולם
 ומאחל החדשה ורעייתו אליאשווילי גבריאל

הצלחה. להם ברוזה

2445 הזה העולם


