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 ממום־ מיכתב קיבלנו ימים כמה לפני

 נושא: שמי. לדניאלה ממוען היה הוא קווה.
 הס ״מה במדור דניאלה שערכה ראיון־זוטא

אומרים׳.
המיכתב: לשון הו

).10.8.89ל״ כמובן, (הכוונה, .10.8.59
רב. שלום שמי, דניאלה למדת
 שם־טוב רקטור מר עם שלך הראיון משום

 לתורכיה. מבולגריה התורכים הגירת בעניין
 מצרה שאת נראה השאלות את העמרתך לפי
 לדעת רצונך על כן כמו שם. שקורה מה על
אחרת. גירסא לפנייך הרי האמת. את

בינ עיתון הוא הזה השלם כי נראה
 דרישת־השלום את שקיבלנו בשעה כי לאומי.

 גם לנו הביאו הסובייטית, בבירה הקורא מן
מנידיורק. ד׳ש

 ה־ של מידידיה ידוע, ישראלי עורך־דץ
ה פרקליטה ת  בארצות-הברית ביקר קפלן, ע

 שם המלמדת ישראלית, צעירה עם ונפגש
יהודי. בבית־ספר

הבא: הסיפור היה בפיה
 הזה השלם פירסם חודשים שמונה לפני

 על.חתולתן אלון אילנה של סיפור )22.2.89(
גברות״. שתי של

 באותו טלוויזיוני שידוד אצלנו היה לימים
עניין.

 וסיפר הבולגריים השילטונות איש הופיע
 את לשדל השילטונות שעשו האמצעים על

הפ הצעד את יעשו שלא התורכיים האזרחים
 משקים וכפריים, עירוניים בתים הראו זיז.

 שומרים אנחנו אחריהם. עזבו התורכים אשר
 משמירה יותר אפילו הדגיש. הוא עליהם,

 איש גם לחזור. ירצו אם למיקרה שיגרתים
 כמוהו ורבים שהוא סיפר עצמם מהתורכים

 חיו אשר בני־עמו, הגירת את למנוע ניסו
דורות. זה הבולגרים עם בשלום וחיים

 מגדעדן חוזרים תורכים קבוצת גם היתה
 אחד עגה נסעו, למה אותם כששאלו התורכי.

 קופצת אחת כשכיבשה מעניינת: תשובה מהם
אחריה. קופץ העדר כל לים,

 הבולג־ השילטונות שעשו היחידי הדבר
 לו ואיפשרו דורש לכל דרכון שנתנו ריים

 הנושבת הפרסטרויקה לרוח בהתאם להגר,
אירופה. מיזרח בכל

רב, בכבוד
ירושלמי.

ד עברי. בכתב־יד הכתוב המיכתב, כאן ע
 השולח, של מלאה כתונת שלו המעטפה על
ירושלמי. לעצמו קורא הוא שם וגם
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 מתלמידיה אחד על עז רושם עשה הסיפור
 של ״החתול בנושא בחר והוא המורד״ של

 הכיתה׳ על שהוטל בשעה קפלן׳ עורכת״הדץ
חופשי. נושא על חיבור לכתוב

 תות* החתולה על הילד סיפר בחיבור
 עור־ גברות: שחי לעצמה שבחרה יסשיסה,
ה כת״הדץ ת  נירה וחברתה־למיקצוע, קפלן ע
 לנשים גילתה לא החכמה החתולה לידסקי.

 להן ומחלקת שתיהן, אצל מתארחת היא כי
מחסדיה.

 לעורבות־ התגלתה בחתולה השותפות
 משותף. מישפטי בתיק הופיעו כאשר הדין
 כדי שכנתה לדירת נכנסה לידסקי נירה

 היא נתיק. הראיות של צילום ממנה לקבל
 עדנה בזרועות חתולתה את לגלות נדהמה
קפלן.

 מהסיפור כל־כך התלהב בניו־יורק הילד
 כבנושא. בו שבחר עד הזה, בהשלם שקרא
 על והטילה משעשע נושא שזה חשבה המורה

 יסבירו שבו נוסף, חיבור לכתוב הכיתה כל
שתי בץ החצויה החתולה, של רגשותיה את

האיחלת קורבנות
הגיעו לא (,,הם תשמ״ט הרוגי על

ה העולם לתש״ן", ).27.9.89 הז
 שלא אלה ברשימת להזכיר היה הדין מן
 ואת הישראלים מאות את גם לתש״ן הגיעו
ל תשמ״ט בשנת שהלכו הפלסטינים מאות

איוולתם. בגלל בעיקר עולמם
 תאונות־הדר־ הרוגי למאות מתכוון אני

 לשנת להגיע יכלו מהם שרבים־רבים כים,
 בכבישי נהגו אלמלא ובריאים, שלמים תש״ן,
רבה. כה באיוולת הארץ

אורי על אור
השנה", (״אנשי תשמ״ט אמנית על

ה העולם  ).27.9.89 הז
 לאמנית המנוחה אורי אביבה של בחירתה

 בישראל האמנות של מצבה ולסמל השנה,
נכונה. בחירה היא תשמ״ט,
ה את לאייר הזה השלס בחר למה אבל

 אביבה את המראה בתצלום אודותיה קטע
והשחורים. האחרונים בימיה דווקא אורי

 מו־ עם שנות־אור, גם לאורי לה היו הלא
אשתו־ את שצייר הנדלר, דויד רה־בעלה,

הנדלר) דויד של אורי(ציור ציירת
אשה סלה אור, נולה

 שרבים־ ,האינתיפאדה הרוגי מאות וכן
 תש״ן, לשנת להגיע יכולים היו מהם רבים

 אחרת בדרך בחרו אך לוא ובריאים, שלמים
הלאומיים. מאווייהם למימוש

קר״ת־ח״ם לוטקר, יוסף

הסמים שר וזרטייר
הפרט וחופש בסמים השימוש על

ה העולם (״הנדון״, )30.8.89 הז
 עורך של השליליות לריעות מסכים אני
ש הישראלים, שכירי־החרב על הזה העולם

בקולומ מילחמות״הסמים עקב לכותרות עלו
היו היחידה שהתורה מביש שזה וכמה ביה

 אני אבל תורת־ההריגה, היא מציון צאת
 הסחר כי אבנרי לדעת להתייחס מבקש
לאנושות. אסון הם וסוחרי־הסמים בסמים
 סם טעמתי לא פעם אף אישית אני כי אם

 הייתי, מעשן, ואיני אלכוהול) לא (ואפילו
 וול־ של אימרתו את משכתב זאת, למרות

 סם בכל שהשימוש חושב ״אני לומר: טייר,
 על להילחם מוכן אני אבל גרוע, דבר הוא

 בסם!״ להשתמש אדם כל של זכותו
 והדד הליברלי הזה, שהשלם מופתע אני

האדי שהנזקים רואה לא בחופש־הפרט, גל
למיני הסמים על־ידי לאנושות הנגרמים רים
 מצד האדם של חולשתו על־ידי נגרמים הם,

ב שהונהגו, המעוותים החוקים ועל־ידי אחד
שני. מצד בארצות־הברית, עיקר

 עשיתי שלי לתואר עבודת־הגמר את אגב,
בעולם". סמים נגד בימינו ״החוק הנושא על

לונחן שוורץ, רוני

א ר קו ה  גד,־ד,?יעלת לד,י רומז שוורץ •
 איש ארלאה, פרנשלא־מארי הצרפתי

ת שהתפרסם ,18הי המאה ח  וול- השם ת
ת ח א ש ר, ת מאימרלתיל טיי טו ט מצו  ביל- ה

ם ״אתני היא: תר כי ס ה שאתה למה מ  א
פת-דמי עד אלחם אבל מר, ה טי  האחרונ
תך על זאת!״ לומר זכו

 היכרותם בימי הצעירה, אהובתו־תלמידתו
ציור). אור(ראה כולה כשהיא הראשונים,

תל־אב־נ מלר, שרה

המשורר דשו!
 במדור זרה בלשון השימוש על

 העולם חדש", עברית(״דף לתרבות
).20.9.89 הזה

גדו באילנות להיתלות זקוק איננו זך נתן
עצמו. בזכות גדול מספיק הוא לים.

 בלשון כמעט הבלתי־נלאה השימוש אבל
״ההתיי מניעי את החושפת בכתבה האנגלית

 לי מזכיר כתר, הוצאת־הספרים של עלות"
ש האנגלי, אליוט תומס אחר, גדול משורר

 מילים מאוד, מזומנות לעיתים דוחף, היה
רמודנן וייס, רפי •לשיריו לט,ניות
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