
מכתבים
 הבטחות 8

צחה בעברית
 בלוד, הטבח אחרי התפטר לא שר שום
מבי ביטחונית מרשלנות כתוצאה שנגרם

 פרס: שמעון אז לנו הבטיח זה במקום שה.
לקחים״. ״נפיק

 אמר השחור, יום־ביפור אחרי עכשיו
 קונספציו־ לקחים ״נפיק אלון: יגאל לנו

נליים.״
 כששר־חינוד־ותרבות מאד מתרשם אני

 איכפת ולא צחה. עברית מדבר ישראלי
 קונסם־ יהיו יפיק שהוא הלקחים אם לי

 קונטרבולוציונ־ או גניקולוגיים ציונליים
 ההיסטורי הפסוק שיקויים ובלבד ריים.

להמשיך!״ לנו תן לדבר, להם ״תן
חולון גולדגרט, חנן

בוח 11
העבדים

מו כהן ליאונרד המשורר־מלחין־זמר
 מידע אליהם ומשדר חיילים בפני פיע

 כך על קראתי ושלום. אהבה שנושאו
 יהיו בעורף היושבים שגם וכדאי בעתונכם

 בפיזמו־ רק לא המצוי זה, למידע מודעים
השי בקבצי שפירסם בשירים גם אלא ניו
 שהשיר היה וכדאי יתכן לכן, שלו. רה

יודפס כהן, ליאונרד בידי שנכתב הבא,

כסיני בהן ליאונרד
 העבדים, כוח הנקרא השיר, בעתונכם.

כהן. של האחרון שיריו בספר הופיע
תל־אביב אור, נמי

 ליאונרד של שירו הנה אור, נמי לבקשת
:העבדים כוח כהן,

 ניתקפת היא / יולדת שאשתי פעם בכל
בשיגעון.

בעו המתחולל את בבהירות רואה היא
בשיגעון וניתקפת / לם

 שנוכל כדי / להרחיקה צריכים אנו
למילחמה לחזור

 התינוק. מול / נהרגים ונשים גברים
 ר8ב ■

לחיילים
 כמו נשארה אנשי־הביטחון של הציניות

 עושים מהעם כסף לקחת כשיש שהיתה.
 לעם, לשלם כשיש אבל מאד. מהר זאת

 שמיניות, מיני כל עושים למגויים ללוחם,
 פעם ל״י, 170 ללוחם נותנים פעם ציניות:
 פעם למילואימניק, כמו לתת שיש חושבים
 פעם יותר, פעם ,1600 עד היא התיקרה

די!!! פחות.
 המגו־ למשפחות לשלם ציניות, בלי יש,
 הגיוס, לפני הלוחם שכר לפי לא ייסים
 לפי 2500 עד 1500מ־ מגויים לכל אלא

 לפרוטק- כן!!! פחות. לא אבל הדרגה.
 ? אין ולמגוייסים מיליונים יש ציונרים

 הסדיר השירות לאנשי להעלות גם ויש
 300ל־ לפחות לחודש ל״י 50מ־ השכר את

 אנשי של הציניות עם מספיק לירות.
ול לורד כסף, שאין יגידו שלא השלטון,

 וללוחמים המגוייסים ולמשפחות יש דומים
אין?

 להיוד צריך גולדה של משטרה ובכלל,
פטר.

תל־אביב בורדס, עמידה

 עמדה ■
אמיצה

החשו האינפורמציה את לקרוא שמחתי
שמחתי לנו. לספר העזו שלא מה על בה

; סכנה - השתיקה
 מאמרו את קראתי רבה בתשומת־לב

קוני- כאן ״מי אלדד ישראל הד״ר של
בהת ).16.11.73 אחרונות (ידיעות למל?״

 קיסיג־ הנרי הד״ר נגד ולחת־הרסן6• קפתו
 ארוכה בשורה ■שימוש המחבר עושה ג׳ר
 אין אשר וגידופים השמצות סילופים, של

לשאתם. יכולה הדעת
 המיטען של אמינותם לערער מנת על

שר־החוץ של הביצועית והגישה הרעיוני

שייב
 לעירעור לגרום המחבר טורח האמריקאי,

מת אופי רצח של בשיטות אישיותו. קווי
 כבן־מהגרים, קיסינג׳ר הד״ר את אלדד אר

יהו ״סרסור קוסמופוליט, קאריירה, שואף
אמי ומולדת שורשים נטול בינלאומי די

למען דבר עשה לא ״מעולם אשר תית״

הציונות.״ או היהדות
 ברקעו, לדון מוסרית זכות כל לנו אין

 קי- ד״ר של האישיים ונתוניו תכונותיו
ה וצעדיו מצעו בניתוח עניינינו סינג׳ר.

 עשייתו לזכויות באשד בלבד. מדיניים
זיכ קוצר אלדד מגלה היהודי, העם למען

 במיב־ יותר גדולה זכות למי :■מדהים רון
 באוקטובר להצלחתנו האווירית הרכבת צע

 דו־ מיליארד 2.2 של המוצע ובסיוע 1973
לאר?

 לאלדד. זרים קיסינרר הד״ר של ערכיו
 כ־ יוצרת גדלות אין בעצמו ״בו אצטט:
 האימפריה, יוצר דיזרעאלי בנימין גדלות

 עולמית.״ מהפכה צבא מחולל טרוצקי לייב
 ?״ גדלות ״ערכי מאותם לנו נותר מה אבל

 באשר התפוררה: הנ״ל האימפריה בימינו
 לאוייבינו המספק הוא — המהפכה לצבא

הגבלה. ללא הקטל כלי את
 אין גדלות שום ״לא, בציטוט: אמשיך

והב וזריזות פיקחות אם כי בקיסינג׳ר, בו
■ניגו מיישר זיווגים, מזווג של וקלות רקה
 כי אנוכי, מאמין סתירות.״ ■מחליק דים,
 דווקא כי מבין, הציבור של המכריע דובו

 קיסינ- ד״ר של הנ״ל והנתונים התכונות
 של הקשה בתהליך לסייע עשויים גיר,

באזורנו. לסיכסוך פיתרון מציאת
 הארסי מסיגנונו סלידתי את להביע עלי

 קולו להרים צריך הציבור אלדד. הד״ר של
 אשר למיניהם, האלדדים את לסדר ולקרוא

 יבררו ולא כיום במילותיהם בוררים אינם
ה בידם תינתן באם — מחר במעשיהם

לכולנו. סכנה — השתיקה לעשות. יכולת
תל-אביב גלזזמן, קרול

 אורי של מאמרו את לקרוא פחות לא
 ).1888 הזה (העולם ? מילחמה ״עוד אבנרי
 ל־ מחמאות לחלק אוהב שאינני למרות
לעצ מחמאות מספיק (המחלק הזה העולם

העמ בגלל כעת זאת לעשות נאלצתי מו)
 העתון שנקט כך כל והחשובה האמיצה דה

ה האינפורמציה למסך מבעד אלו. בימים
 בכלי־התיקשורת בייחוד שנפשר שלטונית

 לקרוא וחשוב מעניין היה האור־קוליים׳
 חותם אני מתחסדת. בלתי עתונאית עבודה

 לא מעולם אבנרי. שכתב מילה כל על
ממ כך. כל אישי עניין הפוליטיקה היתד,
 היום וקובעת קבעה דיין—גולדה שלת

 מדיניות וניהלה ומוות חיים של עניינים
ה המילחמה בגרימת מרכזי חלק שלקחה

בדרככם. המשיכו אחרונה.
 של תדפיסים לקבל אפשר אי האם נ.ב.
המצונזר? החומר

צה׳׳ל רחמן, מיבה
 אי־שם. שיושבת חיילים קבוצת אנחנו

 בעיתון אבנרי אורי דברי את היום קראנו
 האחרון. הזה בהעולס שהופיעו כפי הארץ,

 מה את יותר טוב לבטא יכול היה לא איש
מרגישים. שאנחנו

 היינו לכאן, מגיע איננו עצמו העיתון
 טובה עושים הייתם אם מאד לכם מודים

ב שיוצאים הגליונות את לכאן ושולחים
מלחמה.

צה׳׳ל פארי, יגאל
אלי בדרך הזה העולם גיליונות חבילת

כם.
 צרור ■

תודות
לה אי-אפשר בו במקום משרת אני גם
 מהמערכת ביקשתי הזה. העולם את שיג

 קיבלתי אומנם ואתמול גליון לי לשלוח
 החומר על לכם מודה אני העתון. את

 למיספר תשובה קיבלתי והמעניין. העשיר
ה בימים שאירע למה הקשורות שאלות

המילחמה. של ראשונים
צה׳׳ל אברמוב, כן־ציון

השבו את לשלוח נכונותכם על שמחנו
 עוסקים כבר אם אז הקו. לחיילי עון

 גם בשמנו תודו אם לכם נודה בתודה
ששל הגלידה משאית על רמת-גן לעירית

המאומצים. לצנחנים חה
צה״ל זיוון, זאב

 החומר על לכם מודים פה החיילים כל
 בכיל־ מחכים מרתק. ומאוד מעניין המאוד

הבא. לגיליונכם יון־עיניים
צה״ל שריג, שאול

למיל- הקשור החומר את בעתון קראתי
)6 בעמוד (המשך

הוואלציורי□
צו הכי המילחמה אפילו מילחמה, כל
נורא. דבר היא — בעולם דקת

זה את ידענו השיחרור במילחמת כבר
 לא גם — אחד מצד כי שתקנו. אבל —

 (כבר האמת את לספר לנו נתנו כל־כך
 מי היה — שני ומצד צחורה). היתה אז

 של הקוסם לתפקיד אותנו למנות שדאג
 מצא־חן מאוד מאוד וזה קדושות״ ״פרות

 ״אנו :ועצקנו ברחובות רצנו בעינינו.
 לא קדושות ופרות ד הקדושות הפרות אנו

גרפ עושות לא מכוער. דבר שוס עושות
מחרבנות כבר הן ואס מחרבנות. ולא צים

מסריח. שזה להיות יכול לא אז —
ישראל ועם שנים. 25 המשכנו וככה
 זה שמילחמה לתומו חשב בציון היושב
 טניס בגדי עם לקרב ללכת שאפשר ספורט.

 ספורט אומנם זה נכון, נקיים. ולהישאר
 אפשר הריס בטיפוס גם אבל מסוכן,

להיהרג.
 בעולם עם כל של המילחמה ספרות

 פטא־ ושגיאות טעויות על בסיפורים מלאה
 ומפקדים, טוראים בין ויכוחים על ליות,

 מהשורה, בחיילים והתעללות שינאה על
 תחת אפילו אישיים חשבונות עשיית על

המל מרווחי שחיים כדאייניקים על האש,
״אמא־קורדים״. של רבבות על חמה,

 ? השתגעתם וחלילה. חס ? אצלנו אבל
מדברים. אתם מה !אח — 7 ? אצלנו

 (לא מהשיריון אחד חייל לי סיפר
הקר זמן שכל חלילה), מדינת־ישראל, של

 הארץ, במרכז הולך מה ידעו לא הם בות
 פעם, אבל טרנזיסטורים. להם היו לא כי

החב את להוביל כדי לעורף ירד כשהוא
 של במשרד ראה הוא הפצועים, שלו רים

 עשרות־עשרות המלוקק הקצין־מינהלה
 הוא אז מינים. מיני מכל טרנזיסטורים

 והיא, 7 ה ז מה שם: הפקידה את שאל
 ״זה :ענתה היא אז יודעת, היא מה

 בחזית.״ לחיילים מתנות תרמו האזרחים
 לי, ״תסלח :המלוקק את שאל החייל אז

 והמפקד אתה?״ זה שהחזית חושב אתה
 אותו לזרוק ורצה עסקו לא שזה לו ענה

 כל־כך היה המלחמה שעד החייל, משם.
 אפילו משיג היה לא פעם שאף עד מנומס

 עוד ואסף החוצה יצא לקופת־חולים, תור
 מהם, עלה הקרבות שריח חיילים כמה
 למשרד, פרצו הם חוכמות הרבה ובלי
 את ולקחו להם שהתנגד מי כל את היכו

ל אותם להעביר כדי הטרנזיסטוריס, כל

ב שהתורמים לאיפה■ המתאימות, כתובות
התכוונו. אמת

 שבא חשב הזה המיסכן הקצין־מינהלה
 הקיוסק את ראה כבר והוא■ אדיר קלף לו

 הוא המילחמה. אחרי יפתח שהוא לחשמל
של הנורא הבלגן שבתוך לעצמו, תיאר לא

 וזה לו. שיפריע מישהו יהיה המילחמה■
נשפך? כשדם רווחים לעשות נורא. דבר

 עם כאלו, גדולות כאלו, ציפורים יש
 באנגלים נבלות. שטורפות קרח, צואר

 לתרגם נעים לא ^\.1ג1זטז65 להן שקוראים
ב יוצא זה כי לעברית, שלהן השם את

 בממשלת־ישראל. אחד שר של שם דיוק
 מילון פיתחו אז מאמינים, לא אתם (אם

 כתוב באנציקלופדיות ותראו). אנגלי־עברי
 וגועלית, דוחה ציפור שהיא הוואלצ׳ור על
לע כאן יש מה פגרים. על חיה היא כי

 היא הכל אחרי אשמה? היא מה שות?
 ששת מאז רגילה ככה והיא ציפור, רק
בראשית. ימי

 וואל־ שהוא בן־אדם פוגש אתה אם אבל
 עוד הוא ואס אחר. דבר כבר זה — צ׳ור

 כבר באמת זה אז — שלך הקצין־מינהלה
העש את לאבד צריך לא אבל מאוד, רע

 בסך- הוא הזה וואלצ׳ור האדון תונות.
 הדעת על מתקבל ומאוד פרטי, אדם הכל

 אי־אי־אי הכי לא גם־כן הוא שלום שבזמן
למוסר. שנוגע במה
 וואלצ׳ור כשהאדון זר!״ נורא שבאמת מה

 גנרל, או ח״כ, או שר, שלך. המנהיג הוא
 איש־ציבור. להיות מועמד רק אפילו או
 מדי. יותר כאלה ויש נורא. באמת זה — אז

 לא שאתה עיתון איזה פונה, שאתה איפה
 וואל־ מר באיזה נתקל תיכף אתה פותח,
לו. כדאי היה בכלל העסק שכל צ׳ור,

שכל־יום־ וואלצ׳ור, השר את למשל קחו

 מוד־ פרסם המלחמה, כל במשך כל־יוס,
 השירותים על ועיתון, עיתון בכל עות־ענק
 הראשון. בקו לחיילים ״העניק״ שמשרדו

 את לקרוא צריכים היו שהחיילים כאילו
 מד פירסם עוד הוא ובסוף בעיתונים. זה

ה! :דעת־ענק ד  ל־ שעזרו אלה לכל תו
 מכל היחידי היה שהוא כאילו שלו. מישרד

 אפילו במתנדבים. שהוצפו המישרדים
 תודה. מודעות פרסם לא מישרד־הביטחון

 זמן מספיק היה הזה וואלצ׳ור לשר אבל
הא המודעות על לבזבז כדי כסף ומספיק

קיים. שהוא שוכחים היינו אולי אחרת לה•
 ייתכן שלא אומר אחר וואלצ׳ור ואדון

 ואנחנו דמם את יתנו בחזית שהחיילים
ה פת בכסף. לפחות נשתתף לא בעורף
 זו מה !גדותיה על עוברת כבר חוצפה

 הס מי לחזית? העורף בין הזו ההפרדה
אל הקבע? צבא של הגנרלים החיילים?

 הראשון בקו להיהרג מהבית יצאו פים
החו את לגמור במה אין שלהם ולאישה

 חופש יום לחצי מהחזית חייל יחזור דש.
 יהיה שזה שלו, במכונית לנסוע יוכל ולא

 מה אז בו. לנסוע לו שאסור היום פונקט
״? ״חזית פה ומה ״עורף״ פה זה

ה זרי שכל הגנרל, על נדבר בואו או
 אבל בצדק, ובטח ראשו על ניתכו דפנה

 גם מזה וחוץ עיתון. אין שלו למיפלגה
עו מה אז נו, הזו. במדינה צנזורה יש

שול זרים, עיתונאים כמה מזמינים 7 שים
 מלאה כרס עם חוצה־לארץ אותם חים
 שיכתבו להן״, מאזין שהאויב ידיעות ב״
למפ הרי ממנו. ה, פ שמעו שהם מה ם ש

להש רע זה מה אז עיתון, אין שלו לגה
 מכובדים בעיתונים פוליטיים לצרכים תמש
 פוסט, הוושינגטון טיימס, הנידיורק כמו

 חסנין עם שלו ראיון מחר יופיע ואולי
 לא זה בגלל אולי באל-אהרם? הייכל,

 לדבר מה אין כל־כך? להתקדם לו נתנו
 המפלגה את לדפוק טובה הכי הדרך שזו

לו השלטת. גם היא ש״במקרה״ היריבה,
 על אותו? מדפיסים היו הם המלחמה לא
? שלו החווה על ? מה

 מערכת לו יש מוגדר אויב של צבא נגד
עו שהיא להיות יכול משוכללת. צבאית,

 טוב, הכל טוב סוף אבל — שגיאות שה
 בכלל הוא בשבילם שהסוף מלאלה חוץ
 הצבא נגד לנו יעמוד מי אבל טוב. לא
 נגדה שאין מלחמה וזו הוואלצ׳וריס? של

 הרוגים, לא הם והקורבנות נשק. בכלל
נכים. לא ואפילו פצועים לא

נפש. מגועל חולים. פשוט הם
סוכל ישראל




