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מכתבים
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 למישהו מזכיר זה האם
1 משהו

 האוניברסלית ההיסטוריה בספר
 אירווין בידי שנערך העולם, של

ב בבתי־הספר והמשמש שאפית׳
 ה־ ״משמעות על קראתי אמריקה,

טוסאליטאריות״.
 שם, נכתב השלטת,״ ״המפלגה

בממש בשליטה מסתפקת ״אינה
מוח השתלטות היא מטרתה לה.

 בתי־המיש־ על העם, חיי על לטת
 אין והתעשיה. העבודה הצבא, פט,

מדי לבעיות ממשי פיתרון בידה
 על רק להשמין מסוגלת היא נתה.

 עליה להתקיים, כדי אחרים. חשבון
 למדינות השייכים שטחים לבלוע

 — להתפשט חייבת היא אחרות.
מילחמה.״ פירושה והתפשטות

תל־אביב שריק, יוסף

• • •

הסוקר גלאי

שרון אריק של
 אבניי אורי של מאמרו על

 (״העולם רוטט״ ״אף
).2242 הזה״

 מילה לכל להסכים שלא קשה
 וממנו אבנרי, מאורי אבל ומילה.

אובייק קצת לדרוש מותר במיוחד,
 להכיר דורש והצדק וצדק. טיביות
 תראו אמיץ. כבאדם שרון באריק

— אחד חבר־כנסת עוד בבקשה לי

ב שירתתי בארץ. כמהנדס מכתי
 בשנים וקבע חובה שרות צד,״ל

הת בצה״ל שירותי בעת ׳.77—׳72
 עם מהצבא ושוחררתי מוטטתי
.21 רפואי פרופיל
 הרפואי שמצבי למרות מאז,

 מקום בשום נקלטתי לא תקין,
עבודה.
שי אי הפרופיל'הרפואי, בגלל

מילו פינקס וחוסר מילואים רות
לעבודה. אותי מקבלים אין אים

 הבאים העבודה מקומות פוטרתי
הרפו הפרופיל להם שנודע לאחר

 מרוצים היו כי לציין (יש שלי אי
 בינוי מקורות הקצרה): מעבודתי

 ועיר־ מישרד״התיקשורת ;ופיתוח
פתח־תיקווה. ריית

 הצבאי הרפואי הפרופיל כאמור,
 איתה חברתי, גם למילכוד. הכניסני
ל ממני נפרדה להתחתן, עמדתי

 הצבאי הפרופיל לה שנודע אחר
 אני נזקק, להיות ברצוני אין שלי.
ולהת בית להקים לחיות, רוצה
בכבוד. פרנס
ה למסקנה הגעתי בקלות לא

ו זה, מכתבי של בפתיח מוזכרת
 ואאלץ אכשל לא כי מקווה אני

טראגיים. בצעדים לנקוט
תל־אביב ו.י.,

במערכת. שמור המלא השם 9
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 הניצב האיש על משהו
צה״ל בראש

הו־ הוא איתן רפאל רב־אלוף

ב״האדץ״) שרון(זאב אריק
!״״שארלטאן

ה משרי מישהו או אבנרי כולל
 לקרוא עוז לו שהיה — ממשלה

 הוא ״שארלטאן״... לראש־הממשלה
 נהגו והם חושבים, שהם מה ביטא

 יש שרון אריק (מילבד ,ושתקו.
 את נכון שהגדיר אחד אדם עוד

ש קרייסקי, ברונו — בגין מנחם
 פרובנציא־ ״עורך־דין :עליו אמר

גדול.״) שחקן אבל לי,
תל-אביב דנציגר, שדמה

ל כ ה ל ו ל ג ל ב י פ ו ר פ ה

 ישראלי של העצוב סיפורו
הארץ. מן ירידה טף על

 המילכוד את להסביר ברצוני
 אותי הביא ואשר נקלעתי אליו

 על המדינה את לעזוב להחלטה
 נאורה. במדינה מזלי לנסות מנת

 לסוף הוא שבידי הטיסה (כרטיס
׳).80 אוקטובר
 פליטי להורים בישראל נולדתי

הביט בכוחות שירת אבי השואה.
וחום־ חונכתי גדלתי, שנה. 35 חון

הפיטרי שהעיקרון לכך חיה כחד,
הי במערכת אדם כל שלפיו —

ב או במוקדם מגיע, רארכית
שלו חוסר־כישרון לדרג מאוחר,

נכון. איננו —
 בגדוד- מ״כ רפול היה כאשר

ש החבר׳ה, עליו אמרו הצנחנים,
 בחטיבה. ביותר הטוב המ״ב הוא
 מ״מ, והיה קצונה קיבל כאשר גם

ש בחום לטעון הליצנים המשיכו
 בחטיבה. ביותר הטוב המ״ב הוא

 המשיך לאשר גם נמשך התהליך
 ההירארכיה במעלות לטפס רפול

הצבאית.
סדי בחטיבה שירתתי כאשר

 התפקיד שזהו כולם אז טענו רה׳
להשיג יכול שרפול ביותר הרם

 והנה יותר. ימשיך לא והוא —
 חוזי־חשחו־ לכל איתן רפאל לעג
מהלי עזרה קצת עם והגיע, רות
במע ביותר הבכירה לדרגה כוד,
הצבאית. רכת

ו סיגל, שהאיש שחשב מי אבל
 דרכי חיצונית, מבחינה אך לוא

ב־ שעומד מי של וחשיבה מטוי
)6 בעמוד (המשך
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