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מכתבים
לוחמים
 כשדיברו בכנסת, הדיונים לשידור האזנתי

 מסביב חברה כמה עוד היו המצב, על
מילו אנשי כמוני וכולם שלי, לטרנזיסטור

 כל של חברי־הכנסת דברי את שמענו אים.
 אבנרי. אווי של תורו בא ואז הסיעות,

 יגיד מה נשמע ״נו, אמרו: מהחברה כמה
עכשיו.״
הכבוד!״ ״כל אמרו: ששמעו, אחרי

 עברתם מצידי, הכבוד! כל אומר: אני גם
 אינם שלום שלוחמי הוכחתם המיבחן. את

 כשכופים אבל לשלום, מטיפים הם בוגדים.
לוחמים. גם הם — עליהם

, ג. אי־שם ג.
ל להטיף וימשיכו, ממשיכים, והם ■+

שלום.
אם תודת

עכ המשרת שלי, מהבן מכתב קיבלתי
לש לי ואמר אותי, עודד הוא בצבא. שיו
 כי לו, אדאג שלא גבוה. מוראל על מור
 — בישראל בו נמצא שהוא מקום בכל
 מקום שליד לי, סיפר והוא שלו. הבית זה

 עולים. מושב יש שלו היחידה של הריכוז
 כתב: שהוא מה בדיוק וזה

 האלה המקומות אחד אמא, יודעת, ״את
 אליהם, נכנסים היינו לא אנחנו פעם שאף

נכ עכשיו שלנו. באוטו עוברים כשהיינו
והרחו גייסו, שלהם הבנים את גם נסתי.
 ועל ונשים. מנערים חוץ ריקים, בות

בשגי כתובים שלטים הרבה ראיתי הבתים
 חייל, אומרים: השלטים באהבה. אבל אות,

בשבילך. פתוח הבית ולנוח. להתקלח היכנס
הת פנימה. בכוח אותי משכו ״ממש
 אמרתי וסנדביץ׳. קפה לי נתנו רחצתי,

ש מה כל לנו שיש רעב, לא שאני להם
 את לי דחפה הבית אם אבל בצבא. צריך

 אמא.״ כמוך, בדיוק בכוח הסנדביץ׳
 בוכה — ובוכה זה את לכם כותבת אני
התרגשות. מרוב

 פתח־תקווה הלפרין, חיה
ה התודה הס הלפרין, אמא דמעותיך,

אס. אותה של למעשה היאה יחידה

ההתלהכות את לצנן
ל ומבקש אחת, לירה בזה מצרף אני

 המלחמה״ ״נגד המודעה במימון השתתף
 את לצנן המודעה תצליח אם שפירסמתם.
 גם ולו — במלחמה לפתוח ההתלהבות

 היא אז — אחד פשוט ישראלי אזרח של
בה. שהושקע המאמץ את תצדיק

חיפה צנזור, יאיר
 הוא צנזור והקורא — הוצדק המאמץ ^
אחת. הוכחה רק

ץ להגיב איך
 של באפשרות הזמן כל שהאמנתם אתם,
כדי בישראל, תלוי שזה שאמרתם שלום.

 הרבה שיש לשכוח יכול לא אני בישראל.
איתם. מסכים לא שאני דברים
 בה, חי שאני המדינה סוף־סוף, זאת, אבל

 לא לצבא לה. לעזור חייב שאני והמדינה
 בכפר לשבת אותי. יקחו לא וגם — אלך

 ביתו את עוזב יהודי גבר כל איך ולראות
יכול. לא אני — ילדיו ואת

מש לעשות מוכרח שאני חושב אני לכן,
 שיגידו מה בשביל לא במשהו. לעזור הו.
מחר. זה את שיזכרו בשביל אלא היום, עלי

 שלום על שידברו הזה, המקווה המחר
 לעבוד להתגייס מוכן אני מלחמה. על ולא
 קבוצה איתי ויחד אותי, שירצו מקום בכל
ל מה לפנות, לאן לי תגידו חברים. של

עשות?
המשולש עכדאללה, אחמד

קיצו זעזועים מניעת בעבודתך. המשך
 החיוניות התרומות אחת היא במשק ניים
 אחרת עזרה כל שלום. כבימי מלחמה בימי

 אותה הגש — חירום בשעת להגיש שתוכל
נפרט. אחר: אזרח נל כמו

המבוערת השעה
 מדי, חמורות הן מסביבנו ההתפתחויות

מכו לשעה ימצפות
 הזה המצב ערת.

העו כל את מזעזע
לם.

ו המעצמות אילו
 היו האימפריאליזם

 ישראל את עוזבים
 האם לבה והערבים

 את משיגים היו לא
השלום?
עוכאשה, באסם

דבוריה
מפור שיר יש ♦
עבד־אל־ של סם

י א ״המילה והאב:
ש מספיק לא בית.״ בנתה לא מעולם ו ל

ו לנפשנו. אותנו יעזבו נ ח נ ל צריכים א
משהו. עשות

כאלה כולם לא
כ כאן ששהה דוד ללוות ללוד, נסעתי

צרי היינו לי, תאמינו לארצו. וחזר תייר
 לשוב אותו לשכנע כדי קשה לעמול כים

 יהודי, ״אני אמר: הוא הדואגת. למשפחתו
 לו, הסברנו שבסוף עד איתכם!״ ומקומי

 הרעוע, ובמצב־בריאותו המופלג בגילו כי
כאשר רק פה. ולא שם שיהיה מוטב
לי יהיה שהוא ראה והוא גויים, בעלי

לנסוע. הסכים למעמסה,
 שרצו המונים מלאה היתד, שלוד כמובן

 שהרגיז מה אבל נורמאלי. היה זה לעזוב.
 צעירים בחורים לראות זה במיוחד, אותי

 נדחקים בחורי־ישיבה, של בלבוש ובריאים,
לא אני בושה! זאת העוזבים. בין בתור

עובאשה

בלוד העוזבים
עכ אומרים אתם מה השלום. את להשיג

חסי על להגיב צריכים לדעתכם, איך, שיו?
טיראן? מת

 תל-אביב כן־דור, אליהו
 ובכנסת: הזה העולם גבי מעל זאת אמרנו

 בלי מורך, בלי מולדתו. על יגן הזה' העם
שיכרון. ובלי היסטריה בלי גם אבל פחד,
ישראלי גם ערכי, גם

 ולא ערבי רק לא ישראלי. ערבי אני
 יחד. שניהם ישראלי. רק

בעיות הרבה לי יש ערבי, צעיר בתור

 של המצלמה את לקחתי אבל אנטי־דתית,
אותם. וצילמתי דודי

חיפה רודיך, שולמית
ב נוסעים בחורי־ישיבה ראינו ואנחנו

 צו־גיוס. שקיבלו ברגע בבני־ברק, שבת
 שטסה בחורי־ישיבה קבוצת על גם שמענו

להתגייס. כדי ללוד מניו־יורק

 תינתן זה כמדור קדימה זכות
 המצרפים קוראים של למכתכיהם

למכתבים. תצלומיהם את

1552 הזה העולם


