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מכתבים
בדור מילדזמות שלוש

 מת על נוגים הירהורים
העתיד. לנו שצופן

 שהגיעו התמונות את כשראיתי
 את הלבנון, מילחמת על החזית מן

ההרו הבתים את העשן, פיטריות
ה השרופים, הטנקים את סים,

לעצמי אמרתי היתר, וכל שבויים

 על השערות עם ״זה כמו פאת
 הסכמה לצחקוקי וזוכה הפנים״,
 אכן, והמערך. הליכוד מספסלי

ש ההומור רמת מהי יודע הוא
 על לחשוב אפשר להם. מתאימה
 כמה עד אך שרוצים, מה ערפאת
 מעולם תיאר לא הוא לי שידוע

 והמיש־ הצולע ״זה כמו בגין את
 הסנטר״. על השומה עם קפופר

ערפאת של רמתו שתהיה ככל

כמילחמה עשן פיטריות
תמונות או.תז תמיד

 צלמים לשלוח בעצם צורך שאין
 היו בדיוק תמונות אותן כי לחזית,

 יום- מילחמת הקודמת, במילחמה
חשב שכך נזכרתי ואז הכיפורים.

 מ־ התמונות את כשראיתי גם תי
 אותן הרי יום־הכיפורים. מילחמת
 ששת במילחמת גם היו תמונות
!הימים

משו שבחוקיות מוזר, זה האין
 עשרה אחת עד תשע בכל נה,

מעור שישראל מילחמה יש שנים
 ממוצע התיכון, במיזרח בה בת
 בדורן מילחסות שלוש של נאה
 ן הללו המילחסות משרתות מי את
מהוו מרוויח מי בהן? מעוניין מי

 אנו נהיה מתי עד :שאלה ועוד
 להפסיד מוכנים התותחים, בשר

 היקר את המילחסות, בכל תמיד,
וידי קרובינו חיי חיינו, מכל, לנו

ו דינו
תל-אביב שיינמן, צכיה

הפנים עד שערות
 שראש״הממ- טוען הקורא

לישראל. בושה גורם שלה
 שמנחם נזכר כשאני יום בכל

מנד של ראש־הממשלה הוא בגין

ערפאת מנהיג
הפנים על שערות

 בושה אותי ממלאת ישראל, שלת
 העולם? עלינו יחשוב מה עסוקה.
ער־ יאסר את מתאר בגין מנחם

 עדיין הוא בגין של לרמה ירודה,
הגיע. לא

חל־אביב רמתי, שמואל

סועדת **ביא ד*
״העו נגד המילואים חייל

.2337 הזה״ לם
 ולא מדכא, מאכזב, הגיליון

 בתקופה במיוחד כבוד, מביא
עשיתם אתם ישראל. לעם זו קשה

כגין מנהיג
ומשקפופר צולע

 רק הבאתם — מהדרוש ההיפך את
 והמכאיבים, השחורים הדברים את
 ללב תועלת מביא לא כמובן וזה

שב ולתושבים שבחזית הלוחמים
 חיילי את הכזבתם פשוט עורף.
צה״ל.

אי־שס מרכלסי, אמנון

א ספריו. ד ל ע ר
 את שמע המילואים איש
שהסת שר-הביטחון דברי

 אלמוני חייל דברי על מך
 העיתונות את שכינה
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