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 *משבר — עתיק־יומין נושא על דיברנו

 הישנות הקינות כל על חזרנו הנוער״.
 אדישותו הצעיר, הדור של הריקנות על

 אחד. חידוש רק היה שבחייו. וחוסר־הטעם
 השמיעה ׳17 בת נערה המדריכות, אחת

 ופשוט קל פתרון ישנו כי החדשה הדעה את
מלחמה. :למחלה

 היא (כן, הקשישים לכם, : היא אמרה
 היד- זה), מעליב בביטוי אלי גם התכוונה

 מה על לכם היה טוב. דור להיות קל
 כפני לאיבוד הולכים שלי החברים להילחם.

 לו להם. קורא אינו מלהיב תפקיד ששום
מת כולם היו למלחמה מחר יוצאים היינו

 המתח נעלמת, היתד, האדישות עוררים,
לשמיים. עולה היה

 געגועים. של בטון זה על דיברה היא
נערה של הרגש :אלה געגועים הבנתי

 שביתת־הנשק, כשנחתמה 11 בת שהיתר,
 שאינה דבר, לה אומר אינו מק־מייקל שהשם
 המסובים שכל ראיתי עוצר. זה מה זוכרת

להו קל שלא לי ברור היה עמה. מסכימים
בדבריה. ההגיונית השגיאה היכן לה כיח

 האדם, את מלהיבה המלחמה כי הוא נכון
 תכונה זוהי עליון. למאמץ אותו מדרבנת
 מומים העשירים היו לו :טראגית אנושית

 המסים מחצית את ובכעס שלום בימי לשלם
 מלחמה, בימי בשמחה לשלם מוכנים שהם

 העולם. פני את מהר חיש לשנות היה אפשר
 לבנין להקדיש מוכן הרגיל הצעיר היה לו

 מוכן שהוא המרץ •מחצית את וליצירה
 ־חוק המדינה מצב היה ולהרס, לקרב לנדבו

כיום. ממצבה
 הפרימיטיבי באינסטינקט נעוצה הסיבה

 שוכן הקדמון, אבינו מימי עוד בנו ששרד
 לזכות כדי שכנו את לרצוח שנהג המערות,
 המאפשרת העיוורת התשוקה זוהי באשתו.

 שלא עץ לגדוע בהנאה, צלחת לשבור לך
 אתה שלא בית לשרוף לגדלו, עמלת אתה
 ורות ז עשרות אשר שלילית תשוקה בנית•

 מעטה (בהצלחה ניסו אנושית תרבות של
להדבירה. מאד)

 מגן, מלחמות — צודקות מלחמות ישנן
 תשו" יכולה כזאת במלחמה חרות. מלחמות

 לחברה, להועיל תשוקת״ההרס, קת״הקרב׳
 להעלות חיובית, למטרה רתומה להיות
 אישית. גבורה של גבוהה לדרגה יחידים
 התשוקה הרי כאלה ברגעים גם אולם
 לבנות כדי בה אין הרסנית. שלילית, עצמה

וליצור.

 אז של הנוער עלה במלחמת־ר,עצמאות
 כמעט לרמה היום) של 25וד,־ 30ד,־ (בני

 בגבורה עמד הוא התנדב, הוא עילאית.
 של היפו; ההתלהבות בו פעמה במבחן.

 והמאמין גדול תפקיד לפניו הרואה דור
בצדקתו.

 מדברים כשאנו אכזרי. מחיר שילם הוא
 להזכיר אנו שוכחים הנוער, משבר על כיום

 — בקרב ניספו דורנו מבני אלפים כמה כי
 ־,,ביות הטובים את דוקא שכללו אלפים
 במלים שהתנדבו. הראשונים ביותר, היפים

 : עין־חרוד איש שטורמן, חיים של הנהדרות
״ראשון ההולך *נופל  היד, מד, יודע מי !
היתה מה היצירה, במערכות דורנו של כוחו 0

 אלפים לו הצעירים, אחיו את לחנך יכולתו
? עמנו כיום חיים היו אלה

 להתנדבות, שנים משך חונך המלחמה דור
 של גדול אוצר צבר הוא עצמית. להקרבה
 האוצר כל את ביזבז והוא נפשית. הכשרה

 אמת, מלחמה. של אחת שנה תוך הזה
 הגיש המדינה, את זו שנה משך הקים הוא

 אולם לעמו. האלתרמני מגש״הכסף על אותה
 למחרת ורצוץ. עייף ממנה יצא עצמו הוא

״בעיה״. הפך לגורלו׳ אדון מהיות חדל היום
 משק־ על מהותה בעצם בנויה המלחמה

 בה מוציא העם כי יודע כלכלן כל חמם.
 שנים משך שנצטבר אוצר הרס למטךות

 נכון זה אין דורות. משך לפעמים רבות׳
 לגב• גם אלא שבחומר׳ אוצרות לגבי רק

 לפעמים שבנפש. אוצרות שברוח, אוצרות
 צודק. זה דרוש׳ זה לפעמים. ברירה. אין

תקנה. לו שאין הפסד זה תמיד אולם

התלהבות. של שונים סוגים ישנם
 תבערה בוערת, חמה, התלהבות ישנה

 וכבה למרחקים המאירה ערימת־קש של
 התלהבות וישנה מעטות. שניות כעבור

הנמ אך כלל, מאירה שאינה מפוכחת, קרה׳
דור. של חייו שנות משך שכת

 הראשון. לסוג שייכת המלחמה התלהבות
 עד מאופק מאירה היא עין,• מרהיבה היא

 אפשי מהר. חיש מסתיימת והיא אופק,
 את לשנות עצומים, מיבצעים בה לבצע

 חיים בה לבנות אי״אפשר אולם העולם. פני
עם. של

 השיבו־ לשכרון. אותה להשוות אפשר
מברי עיניו לעצמו, מעל להתעלות מסוגל
 שכרון כל אחרי אולם לכל. מוכן הוא קות,

 והמדכא הקיבה על המעיק המחרת׳ יום בא
הנפש. את

 את ששלחה ההתלהבות לחלוטין שונה
 ול" לנהלל והשלישית השניה ד,עליה בני

במח מעמד להחזיק להם שאיפשרה דגניה,
 אחרי יום רבות, שנים משך ורעב לות
 הנוראה באפרוריות שעה, אחרי שעה יום,
 הדרושה ההתלהבות זו קטנות. יום של

 חייו מפעל מול עומד שלם כשדור כיום,
מדולדלת. ונפשו ריק כשלבו

 פתרון הוא אין פתרון. אינו השכרון
 והמנסה נחיתות מתסביך הסובל יחיד לאדם

 שתייה על״ידי לכשלונו מהאחריות להתחמק
 פתרון הוא אין וכמה כמה אחת על אראק.

 את עצמו על מלקבל המשתמט שלם לדור
עמו. לגורל ההיסטורית אחריותו

 התלהבות־התח־ על החולם מדריך־נוער
 האידיאל לו שאין מפני המלחמה של ליף

 חיים לקראת חניכיו את להלהיב כדי הדרוש
 הוא בעית״הנוער. את פותר אינו מעש, של

מבעית״הנועך. חלק אלא אינו עצמו

 הפסוק את הספרים באחד קראתי מכבר לא
: הזה

 למות ברצונו ניכר הבלתי־מבוגר ״האדם
 המבוגר האדם אציל. ענין למען מפואר מוות
בצניעות.״ למענו לחיות ברצונו ניכר

ם 1 ב ת כ מ
צרפתיות פנינים

ש בנלית המזזו ״דיאו־ביאן־פו״ הכותרת תחת
מח פניני כמה )864 הזה ם5(ה<!ו האחרת לפני
 קורא כי בסיני תמיהה לסודר הסשויים וקשו! שבה
הוק מתיד לעתון אמונים השומר משוחד בלתי

:הן הנה ונאמנות. רה
 את עשה לא (הצרפתי) המפקד ״אולם )1(

צה״ל״. של סנן־משנה כל עושה היה אשר
בתכו הצטיין (הצרפתי) נאבאר ״הננראל )2(
 ימי מאז צרפתי ננראל לכל כמעט האופיינית נה

עילאית.״ יהירות :נאפוליאון
 להסיק היה יכול קצינים קורם בונד ״כל )3(
הגבו הקצינים להסיק ידעו שלא המסקנה... את
צרפת.״ של הים
ננ־ בעיני התופסת הלאומית, ״הפרטטיג׳ה )4(

אלוהים.״ של מקומו את צרפתי ראל
לגי שהפד דה־קאסטרי) (הננראל ״האיש )5(
 לתפקיד נועד לא בינלאומית. ולאנדה הקרב בור

 מתקבל פחות במועמד לבחור היה קשה זה...
הדעת.״ על

 מטומטם היה... דה־קאטטרי ״כריסטוא! )6(
יצלח.״ לא
 והוציאה ארצה צרפת את הפילה ״המכה )7(

המערב.״ הזית מתיר למעשה אותה
הנברא.״ כוח חסרת העלובה. ״צרפת )8(
צבאי.״ חשבון כל מתוך צרפת ״יציאת )9(

דעתו לסוף לרדת קשה הללו הציטוטים זר מתוך
 שהוא לקבוע נסכים כן אם אלא הכותב, של

 חוטר של עצומה מידה להוכיח מהיר, בכל ביקש,
 בתקופת הפרוסים, שאפילו יהירות ולהפנין טאקט

 את כשקראתי לממדיה. הניעו לא שלהם, הזהב תור
 הצלחתי לא דלעיל. הפנינים את ועיכלתי המאמר
 הנפות, מן הבערות :ממה רב כאן מה לקבוע

הבערות. מן הנפות או
 הפנינים מתשע אחת כל על להתעכב למותר
קו כל סיננונה. על ולהצביע תכנה את ולהפריד

 כאן מצוייה אבל מאליו. זאת עשה בר-דעת רא
 בודאי. ידוע לעמוד. ויש יש ועליה אחרת בעייה
 לא ב׳ עליה בימי כי ידוע, שיהיה הוא והכרח
הקו מלחמת ובימי מצרפת, טובה ידידה לנו היתה

 ואנשים. נשק ליציאת בסים צרפת שימשה ממיות
 היטלר. קום עם ,1933 שבשנת נם לזכור רצוי

 סנורים שערים מנרמניה היהודים הפליטים מצאו
 נויים צודקים האמנם לצרפת. פרט הארצות, בכל

 ן הם טובה כפויי היהודים כי בטענם ססויימים
1 הישראלים אלא היהודים, לא ואולי

המ קמה שמאז כן כמו להזכיר שעלי רואני,
 לנו חיבתה את הזדמנות בכל צרפת מפנינה דינה

והכי המדינה קום בעד הצביעה 1947 ובנובמבר .
 שמספר הכותב סבור כנראה שהות. ללא בנו רה

 את ללמד שירשה כדי מדי גדול בעולם ידידינו
 השפעה לקלוט והנוחים הצעירים הקוראים רבבות

 וענייה. חלשה שש, בת מדינה ורשאית שרשאית
 מעצמה, של הכנה בידידותה לזלזל אויבים, מוקפת
 רוחנית כבירה, השפעה בעלת עודנה הכל שאחר

פוליטית. ונם ספק, ללא
 את רב אני כאילו רושם, שיווצר רוצה איני

 צריכה אינה והיא נצינח. איני צרפת. של ריבה
ה כי הוא, שמזלנו מהרהר, אני תדיר אבל לי.

 אין וכד לשמאל. מימין לקרוא יודעים אינם גויים
 דפי על הנאמרים לרוב. בלע דברי קולטים הם

אלא חוין כלפי לא מתריע אני אבל עתונותנו.
 מחבר הזה, העולם שעייד סבור ואני פנים כלפי

 ואמיצה, פופולארית במה העורד פלשת, בשדות
 שתדיר נערים של הפוליטי בעיצוב והלק 1 לו שיד
דעת קלות לנהוג לו אסור ומהםסים, תוהים הם

והן תכנם לנבי הן וחיוניים, חשובים בענינים
צורתם. לנבי

תל״אביב קיסרי, אורי
 זהה הזד, העולם של הצבאי פרשנו הערכת

״ה : שקבע צרפת, ממשלת ראש של זו עם
 מיפנה נקודת מסמן דיאן־ביאן־פו של קרב

המ חיל ויאט־מין. של הצבאית בהתפתחותו
לחלוטין״. הופתע שלנו צב

!לאחאב כוז
 חזר )865 הזה והעולם לקוראים האחרון במכתבו

הש :עליו האהוב בנושא להשתעשע העתון עורד
 של דמויותיהם ניתוח כדי תוד. במרחב. תלבות
מ תיאוריות היקר לקורא מונשות ואליהו אחאב

 עורד לי ירשה ישראל. עם של עברו על סחררות
 ישראל עם מצליח היה אמנם שאם להניח העתון

 עממי כל ככור סופו היה דאז, במרחב להשתלב
 הציל אם התבוללות. של בדרד כליון :המרחב
ב אי־ההשתלבות זו היתה ישראל עם את משהו
ישכון״. לבדד ״עם הדגשת תוד מרחב

 :בשמו לילד קראו והרצל אחד־העם של בזמנם
 את יותר הולם זה תואר כי סבורני התבוללות.

 השתלבות של ־המופשטת ההנחה מאשר המציאות
להש ליהודים מפריע אינו שאיש ודאי במרחב.

 בהתבוללות תלווה זו השתלבות כי בתנאי תלב
 מדוע : השאלה את לשאול המקום כאן ובטמיעה.
 מעדיף אולי ? בערבים להשתלב) (סליחה, להתבולל

7 באמריקאים או ברוסים, להשתלב מישהו

ד ־ ו ל ד א ־ ו ד
א שאיש כפי הפיר* ל

 של הבא השבוע כגליון קרא
 כתבת- את הזה״ ״העולם

 - אצ״ל מפקד על הענק
.14 בעמוד דאה פרטים

 הוא ניטו״ או ״מרחב המונח פירוש לנבי
התבוללות״. או ״לאומיות

גן רמת בוהק, ז.
הנקודה על מצביע ואליהו אחאב על המאמר
והרוח המדיניים חיינו של והמכרעת המרכזית

הנפו זו. ניטואית בדלנית, נישה הניטואיזם. : ניים
 ולמדינ־ לעמנו המתייחסת השולטים. בחונים צה
 נישה םנולה״, ״עם במינו, מיוחד דבר כאל תנו

 על לברד יש שלנו. הקשיים לכל המקור היא זו
 את להבין מתחיל בארץ הצעיר שהדור העובדה

ש נקווה זו• ממנטאליות להשתחרר משתדל זאת
יותר. טוב לעתיד ערובה זאת

תל־אביב ז״ק, אלכסנדר ד״ר
מעניין יותר עוד

גילויו ביקורו, על לקרוא מעניין באמת היה
 )865 הזה (העולם בדנניה אלתנר זאב של וסילוקו

 פרסם לא מדוע לדעת היה מעניין יותר עוד אבל
 שלו. בעתונו הזאת המעניינת הפרשה את אלתנד
ז אחרונות ידיעות

תל־אביב כספי, אפרים
הנמוף הדגש
 (העולם שלנו הבסיס אודות המאמר כי לי נראה

 יותר :ההרגשה לנקודות באשר לקה )863 הזה
הנמוכה. הטיסה בנושא הושם דנש מדי

צה״ר טולקובסקי, דן אלוף
מהראשונה טובה השנייה

 ה־ של הסיפורים כי היא כאל הכללית הדעה
 הסיפור• של העולמית התחרות של השנייה סידרה
הרא בסידרה שהוגשו מאלה טובים יותר הקצר
הישר הסיפורים לגבי במיוחד שנכון (מה שונה

 סיבות: שתי זה שלדבר סבורים אנחנו אליים).
ה להנשת יותר ממושך זמן ניתן כי היא האחת

 בסידרה■ לשלושה בהשואה חודשים ששה סיפורים,
 הצעיריבג שהמספרים היא השנייה הסיבה הראשונה.
 של ובנסיונות ברקע בנושאים. פחות מעונינים
 על מכך. כתוצאה וכותבים, האחרונה המלחמה
יותר. כללי עניו בעלי נושאים

אירופאי, עורך תומסון, פטריק ם.
פאריס טריביון, הראלד ניו־יורק

הפתרון פתרון
 הזזד (העולם השבוע פורסמו רבה ציפיה אחר

 נוהג ואינני היות הפרסים. חידוני פתרונות )865
 העולמ גליונות את נם שמרתי לא עתונים לשמור

 אובד הנני וכעת החידונים נתפרסמו בהם הזה
? החידונים פותרי בין אני האם :עצות

איתנים אדים, חיים
 אישית הודעה שיגור מונע הפותרים רבוי

 על /1כמוב חלה, זאת מניעה אין פותר. לכל
יפור וששמותיהם בפרסים שזכו הפותרים

הבא. בגליון סמו
ה הפרסים חידון פתרון !אותי סידרתם אכן,
 ואני מי״ם היה )865 הזה (העולם 2 מספר רביעי

דל״ת. עד אל״ף האותיות בין אותו חיפשתי
ניר־עס וקסלר, אהרון

 וא״ו פ״א דל״וז תי״ו וא״ו עי״ן טי״ת
סנו״ך.
מקלט עיר
 קין אות את מצחך צימח אס

 עין אליו נושא כל זוועת
 תיוושע הזה בעולם
 פושע כל שמה ״לנוס

אין)״. נגדו הוכחות (כאשר
גבת: אהרוני, עוזי

גרועים מהלכים שלושה
 פעס מדי למצוא שמח הנני שח־מת כחובב

 אולם המלכים. למשחק המוקדש קטע הזה בעולם
הקט כי בצער ולציין לשוב מוכרח אני פעם מדי
 ה־ אליפות על בכתבה באי־דיוקים. לוקים עים

 שלושה לפחות מצאתי )865 הזה (העולם שח־מת
32 בן הוא סמיסלוב ואסילי (א) : אי־ריוקים

שחק 14 נגד בשוייין נלחם הוא (ב) ).25 (ולא
 בוטבינית עם התמודד הוא (ג) ).15 (ולא נים
).12 (ולא קרבות 24ב־

 תל־אביב בינו־ר, ישעיהו
סנדלרים. של שח־מת הספורט, לעורן

השוס
א הבג
ת ר המבוזנ  הפצוי

לאי-נסורפציה

הרפואית ההסתדרות כרוז
הבאה) השביתה (לקראת

 על מוטלת העבריים הרופאים בעית
 בכמה אחזה חלקית נרקוזה דווי. ערש

 לדיאג" לב שמו לא הם ממשלה. משרדי
כס שחפת :מצבנו של הקריטית נוזה
 ממאיר גידול המר, בכיס אבנים פית,

 מיידית לזריקה זקוקים היינו בהוצאות.
לכל. ידוע המתכון ערוד. של

 מוסר וללא פעימות) 80( איתן בלב
 איזמל את להניף ניגשים הננו בכליות,
 עד הזדונית היד תקוטע האכזרי. הניתוח

 ועצירות המלים שילשול ייפסק !לכתף
 מ" מם־ד,הכנסה מחט תוצא !הכסף

!עורקינו
 רנטגן אור בזד, ששפבנו מקווים אנו

מ האמת שלד את וגילינו הבעיה על
 נחושה, החלטתנו ההשמצה. שומן אחורי

עד נילחם :הקולעות לכל ומשותפת
! האחרונה הפלאזמה טיפת

החמשיר
 חזה שהביתח אדם
 מכר. עם אשתו את תפס

 : שח הוא בניחותא
מוכרח. מילא, — ״אני

!״ מוזר זה באמת, 7 אתה אך

S66 הזה העולם


