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ראשונה ההולכים נופלים
 שהעיתונים בזמן הזה. להעולם הכבוד כל

 במודעות החללים זכר את מעלים האחרים
 המכובדת: הדרך את מצאתם תשלום תמורת

המוק המערכתיים בדפים זכרם את להעלות
הכבוד! כל ראשונה. להולכים דשים

חיפה ששון, משה

שמועות שמועות,
 הממשלה כי שאמרה שמועה אלי הגיעה

 לצרפת לנסוע אבגרי אורי את ביקשה
 קשריו את להפעיל כדי אחרות, ולארצות

 לטובת הערבי, ובעולם שם אישי־ציבור עם
 השלום. ולמען הישראלית ההסברה

 זאת. לעשות אבנרי סירב השמועה, לפי
נכון? זה האם

אי־שם שפירא, חיים
 הופנתה לא כזאת בקשה שוס לא. •

 כזאת. בקשה שום דחה לא וממילא לאבנרי,
 אל המערך מח״כי אחד פנה המלחמה לפני

 לשליחות לצאת יסכים אם ושאל אבנרי
 ואבנרי הממשלה, על־ידי תוצע אם כזאת
בחיוב. השיב

הלקח
 עלינו מסיני, נסוגונו כבר שפעמיים אחרי

 לנהוג שלא ללמוד
] בע־ כמו בסלחנות,

 שמנהיגי נקווה בר.
 לקח למדו האומה

— קודמים מנסיונות
מ להשתכנע שלא

יקוי שלא הבטחות
הצורך. בשעת מו

 בעלי לאומה די
לאו די ונכים. מום
ומשפ בהורים מה

שכולות. חות
 דהרי שדה

:•משפחתה,,
אור-יהודה

האשליות כניין
 בזמן ילדים שהיו )22( גילי מבני רבים
 לשמי־ זוכים סיני, ומבצע השחרור מלחמת

 בן־ בדבר פת־המוח
הכוב ודיין גוריון

הגדולים. שים
להו רציתי לכן

המא על לכם דות
 אריות כפירי מר

 ).1555 הזה (העולם
 שלא הזכרתם בהם

 אלא סיני, במבצע
העצמ במלחמת גם

 החזירו הם — אות
 כל ללא — סיני את

תנאים.
 שהזכרתם טוב

ה האמת את לנו
 האשליות״ ״בניין את שהרסה היסטורית,

שהקימו.
 פתח־תקעה עזרא, מועלם

שבעורף הנשים
 את נם זכרו המלחמה, על מדברים כשאתם

ב הנמצאות הנשים
ש אלה את עורף.

 דאגותיהב הסתירו
פ והראו ופחדיהם

 לאלו שוחקות. נים
 פינו מפרך שבעמל

 כדי המחסנים את
למקלטים, להכשירם

והצלי שניסו לאלה
אווי על לשמור חו
 גג משפחתית רה

 ב היו כשהגברים
 א ושהיו מרחקים,

 שהחייג שדאגו לה
ב יימשכו בעורף

הכל. למרות — הרגיל מסלולם
תל-אביג אמיר, חיה

המלכודת כתוך
ל שקדם המשבר בראשית חודש, לפני

 כה שלום של מאמרו את קראתי מלחמה,
 הזו (העולם מלכודת״ לתוך נכנס ״נאצר

 שהצבו היא ״האמת כתבתם: ששם ),1551
 מ כל למלכודת. עצמו את הכניס המצרי

.זאת יודע באיסנזראטגיה מושג לו שיש . 
שלו. הגדולה הטעות את עשה עבר־אל־נאצר

 כ שהשתגעתם, אז שחשבתי מודה אני
 מפחד. אז רעדה הארץ כל

 אחוז במאה שצדקתם רואה אני כיום
 להערכוו להאמין מתחייב אני מעכשיו

תנאי. בלי כמעט שלכם
ירושלי גרי, ירוחם

אמיר

מועלם
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