
----- מייסדו של ממישנתו -----
דאגה מרבה — נאחסים מרבה

מלכיאל ד״ר
התרפ״ט) נאחסון, (בקיבוץ

שחצנות
 זזיל־ של הבכיר הקצין
 .שדה* עי שפיקד האוויר,
 נכבש מאז בפאיד התעופה
 השאיר כוחותינו, על־ידי
 המצרי יס,פקד פרידה מכתב

הבסיס. של
 לערבית שתורגם במכתב

 זרי אוויר ״בסיס :נאמר
אוקטובר בחודשים הופעל

 על־ידי 74 פברואר ־־־ 73
 אילו הישראלי. חיידהאוויר

 סוגי הטיסות, קצב את ראית
ש הטייסים ורמת המשימות

 נותר היה לא אותן, ביצעו
 אישית, להיכנע. אלא לך

 לא שלעולם מעריך, אני
ש לי צר זו. לרמה תגיעו

 רבה עבודה לך השארתי
 אינך זאת עם אך בשטח,

 הצבתי שלא להתלונן יכול
 פגרי עשרות אתגר. בפניך
 של והליקופטרים קרב מטוסי

שהוש המצרי. חיל־האוויר
 כאלף י מעידים בשטח, ארו

 זה פרוע בסעדך כי עדים
 לצאת לכם כדאי היה לא

 מציע אני ישראל. טייסי מול
 לנסות לא גם ולחבריך לך

בעתיד״. עימנו להתמודד

)21.2 אחרונות״ (״ידיעות

ת ב ו ת כ ׳
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יקר, שחצן
 את וגובר הולך בגועל קראתי
פאיד. של המצרי למפקד מיכתבך
 היה לא כמוך, כולנו היינו אילו

להיכנע. אלא לנו נותר
 לא שלעולם מקווה אני אישית,

שלך. המנופח השוויץ לרמת נגיע
 וה- הקרב מטוסי פיגרי עשרות

מעי חיל-האוויר של הליקופטרים
ש הזמן שהגיע עדים כאלף דים

הפה. את קצת לסתום מלמד
הצב שלא להתלונן יכול ואינך

אתגר. בפניך תי
אמיתיים ברחמים
)—(

*

דשי׳זז
עד״צ

באח״ב
דש״ח. :מרתק לשוני חידוש על לנו נודע לגלי־צה״ל האזנה מתוך
העליזה, הקריינית לפי הוא, דש״ח חדש. אנטי־טנקי נשק לסוג הכוונה ואין

 להניח שאפשר כך דרישת״שלום, כידוע הוא וד״ש קר. מד״ש להבדיל — חם ד״ש
 ״הודעת אבךשושן) (לפי או — דרישת־שלום־חמה הוא שדש״ח רבה בוודאות

חם. דש״ח הוא לוהט כמה בנפשכם שערו חם. לב מתוך מישהו״, בשם ושלום ידידות
 סגנון יצירת היא ישראל עם לתרבות צה״ל גלי של ביותר הנכבדה תרומתה

 כמו לבביות לברכות כוונתנו לחברו. אדם בין אישיות, ברכות של תוסס־ורענן
 ״לבנות או בצה״ל...״ ביותר החמוד ״לחייל או הדרגות״, בסולם מהירה ״עלייה

 כל כאילו לפעמים (נדמה משועממים...״ חיילים קבוצת ״אנו או היפה...״ המין
 וגדלו שטופחו מאלה ופזמונאים, שיעמום). מתוך נוצרו וההתקשרויות ההיכרויות

 על ונוגע־ללב אינטימי שיר חיברו המצעד־העברי, של המפוארת המסורת ברכי על
וגופיות״. תחתונים לי ״שלחי לאהובתו נרגשת בקריאה ׳הפונה חייל

 אפילו נזקקים לא כבר לשונית. יעילות של חדשים לשיאים ׳הגענו היום אבל
 צרורות שולחת המצחקקת הקריינית דש״חים. יש היום הללו. ׳השדופות לסיסמאות
 וכל מבסוטים וכולם כולם, ואל מכולם תפלים דש״חים של וארוכים אוטומטיים

חברים. ישראל
 שמונהגת החדשה הלשון עקרונות את ״1984ל־״ בנספח מתאר אורוול ג׳ורג׳

אוצר של בצימצומו ראו (שיח־חדש) שיחדש ״׳ממציאי הגדול: האח של בארצו
 בלעדיה. שאפשר מילה אף הותירו ולא לעצמה, כשהיא ראויה מטרה המילים
 לתכלית עקיף וסיוע המחשבה, היקף את ם צ מ צ ל אלא להרחיב, לא נוצרה שיחדש

האפשר.״ ככל המילים מבחר קיצור היה זו
הקרו השנים עשר שבמשך להזהר וכדאי בינתיים. ,1974 הכל בסך אצלנו אז

 מרוב גוועת (נפשי נגמ״ש :למשל כמו ברכות של אישי סגנון נפתח לא בות
רעשן). צלילי מזכיר (קולך קמצ״ר או ;רבקה׳לה) לך (תודה תול״ר או ;שיעמום)

״חם ״זחל״ם בברכת וניפרד !

ת ד אג
2ה־ 4

 לנו אמרה שלוש בני כשהיינו כבר
 זה 24 ״פרופיל מודאג: בקול אמא

שר אחר-כך טוב. לא  להתקדם אי־אפ
בחיים.״

 מהות את המורה סיכמה ו׳ בכיתה
שפט החיים  24 ״פרופיל קצר: במי

שר אחר־כך טוב. לא זה להת אי־אפ
בחיים.״ קדם

 את כולנו שרנו כבר התיכון בסוף
לצבא. והלכנו הפיזמון

 ומילואים מילחמות היו אחר־כך
 מאיתנו חלק מילחמות. ועוד ומילחמות

 שהגיעו עד בחיים כך כל־ התקדמו
ב התעשרו סתם אחרים לסופם. .כבר

ת חוויות ובכלל. ובאותות ובצלקו

ה המיסכנים, האלו, הדפוקים רק
 שהוציאו אלו — האומללים עלובים

ה — במקום הזמן כל דרכו — 24
 אייתנו, יתד ללמוד שהתחיל סטודנט,

 העצמאי בכיר. למרצה מזמן כבר הפך
 וילה. עוד לו בנה שממול המיתחרה

 הוא אחרינו, לעבוד שהתחיל הפועל,
העבודה. מנהל עכשיו

 ״פרופיל תיזכרו: ילדים, זהו אז
ל אי־אפשר אחר־כך טוב. לא זה 24

צרי בריאים. ושתהיו בחיים.״ התקדם
תכם! כים או

)1 טור 2 מעט׳ (המשך

ה על בר־כוכבא הארי
 תושבי וולינגטון. במרכז מפורסם פסל
 ״פסל לכנותו מה משום נוהגים האיזור
 הם האריה את ואילו הנקוק״ הלורד
ברברים. ״סוס״. מכנים

וולינגטון נמל
וולינג נקראת גיו״זילנד של הבירה עיר

 וולינגטון חיים יוסף של שמו על טון
אוקינווה. יהדות מראשי (גיטליץ)
 פאגו־ בפלך נולד וולינגטון חיים יוסף

ב למד אקו״לנד. המחוז עיר שליד פאגו
 נוספות שנים 6ו־ בישיבה שנים 9 משך

ל וזכה המאורים בין התיישב בעמידה.
הגולה״. ״מאור כינוי

ש דבר יתדות, בכתב ספריו את כתב
 ב- העבותים היערות לביעור רבות עזר

 שבע מת הבירה. עיר ולהקמת איזורו
לילות. ושבעה ימים

ק הר קו
 של שמו על האי, בדרום נישגב הר

 קוק הר קוק. הרב קפטן האי ממציא
 (רמ״ח ניו״זילנד בהרי בגובהו השני הוא

 (שס״ה סולובייצ׳יק הר לאחר מטרים)
מטרים).




