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 פחות התרגזנו המלחמה שבימי זכורני
 הכתבים על מאשר מולנו האויב חיילי על

 לא־אכזב מקור זה היה מאחורינו. הצבאיים
 עלינו שנכתבו הדברים חסר־אונים. כעס של

 הש־ הדמיוניים, הקרבות תאורי בעתונים,
 תל־ בתי־קפה יושבי של הנפש תפכויות
הטי את גם מכיליו להוציא יכלו אביביים,

ביותר. האדיש פוס
שהז קרביות כתבות כמה קראתי לאחרונה

 רע. ברצון נכתבו לא הם זו. תקלה לי כירו
 לעורו עצמו את להכניס לאדם קשה פשוט

הרא שזכותו דומני אך הלוחם. החייל של
 בפיו יושמו שלא היא כזד, חייל של שונית
לו. לזרא שהם דברים
 הייתי מצדי, בחוצפה הדבר ייראה לא אם
 הגורל שירצה מי לכל עצות כמה לתת רוצה

 פעולות על לכתוב התפקיד את עליו להטיל
 הרי יעזור, לא זד, אם משתתפיהן. ועל קרב

יזיק. לא זד, לפחות

 קט לרגע אף לשכוח לך אסור כל, קודם
כתבתו. נושא ובינו, בינך חיץ חוצץ :אחד

 לשנותה, שאין אחת יסודית עובדה ישנה
 בינך היחסים מערכת כל את קובעת והיא

 המוות. פני מול עומד הזה האיש לבינו.
 שעל סצינה לא הנייר, גבי שעל מוות לא
 הדבר זה כמשמעו. פשוטו מוות, הבמה. גבי

עליו. אותו מטילה המדינה אשר
 יתכן קרבי. חייל פעם היית אתה וגש יתכן

 זה אין מצב. באותו פעם עמדת אתה וגם
 :נשארת היסודית העובדה כלום. ולא משנה

 אתה, ולא הוא, לא. ואתה הלילה, יצא הוא
בקיבה. מוזר רגש אותו ירגיש

לך. שווה יצור כעל עליו תדבר אל לכן,
 פשוט. אדם אל כאינטליגנט אליו תתיחס אל
 העלול האיש הוא פשוט. אדם הוא אין

ליהרג.
 החוזר או לפעולה היוצא האיש על בכתבך

 עצמית. הכנעה של נימה לך נאה ממנה,
 המרחק על שמור בקהלו. עצמך את תכניס אל

 כמו רגשותיו, את לתאר תנסה אל הראוי.
תכ אל להרגיש. צריך שהיה חושב שאתה

 הרגיש הערב בראשית ״״.כבר כמו פסוק תוב
יחזור...״ לא כי

שונא. אינו החייל :שניים מספר כלל

 כמו תפקידו. את הממלא איש הוא החייל
 בידו עולה אם שמח הוא תפקיד, בעל כל

כהלכה. תפקידו אר. למלא
 הוא להיפך, סאדיסט. אינו החייל אולם

 כיום קורה שכאשר נפשו נימי בכל יודע
לו. מחר לקרות יכול ליריבו,

 כשיריב רוח בהתרוממות מרגיש הוא אין
 כשום מתלהב הוא אין כדוריו. במטר נופל
ממכונית־משא. נוטף

 בהצגת צופה הוא אין :דבר של קיצורו
 ליהנות יכול אתה הוליבודי. קאובויים סרט

 לעיניך הנהרג שהאיש אתה יודע כי בסרט,
 את יחליף יתרחץ דקות, כמה בעוד יקום
 בקרב הנהרג האיש אשתו. אל ויחזור בגדיו
חוזר. אינו

 של גופתו למראה מתלהב חולני אדם רק
 ההרוג נולד איפר, כלל הדבר חשוב ולא הרוג.

 חדורי סאדיסטיים, תיאורים עורו. צבע ומה
 לכל לזרא הם היריב, של למותו צהלה
 ומסלפים שמו את מכתימים הם אמיתי. חייל
רוחו. את

 קרב לתאר לעולם יצליח לא שאיש דומני
להר אדם חייב בעצמו. בו השתתף לא אם

 כשמתלוצצים היציאה, לפני הרגעים את גיש
 הרגעים את בקרבם. כבד וליבם החברים
גדו ועייפות הצרצרים כשמצרצרים בחשבה,

 הרגעים את החושים. את מקהה ונוראה לה
 האיש כשעומד ומתת, חיים בין הגדולים

 העצמי הקיום כשקול הבורא, מול לבדו
 החובה וקול הראש, אר. להוריד לו לוחש
 הרגעים את ולהתקדם. להתרומם לו קורא

 של גופו נושא כשהוא הארוכים־הארוכים
 להניחו לו אומרת כשעייפותו פצוע, חבר

 אותו מכריחה המקובצת הגינותו וכל לנפשו,
בעול. לשאת
התהתתה, תוך זו להתיר, שותף שאינו -מי

 ישים רק הוא אליה. לחדור אפילו ינסה אל
 הוא לקתת יכול הוא אשר כל ללעג. עצמו
 אה למסור עצמו, את לבטא לחייל לעזור

 בנד הצד מן ולעמוד שלו, בלשונו רגשותיו
צנועה. כוגת־הקלטה

 אנו, אשר כל קרבי. לחייל שכר אין
 הוא למענו לעשות יכולים בבית, היושבים
לנפשו. מלרדת להימנע

מכתבים
מוות או נישואין

שה הלכו לא מדוע ה ברר! מ רי או  הזד! (העולם ו
שרות של בדרכם )909 ת ע או זונו צ מ  במצב שנ

ע ? דומה  נסיעה על־ידי הבעיה את פתרו לא מדו
ם' לקסריםיו אי שו ש מבלי שם, אזרחיים וני  שאי

? יתערב
לון מזרחי, לילי  חו

כולה איננה הבעייה ברק, לדעת  להיפתר י
 יכולה היא התחמקות. ?!ו בריחה, ידי על

מאבק. על-ידי רק להיפתר
 למאבקו כתרומה אחת לירה בזה מצרף אני

שה של תי את נם מצרף אני ברק. מ  עלה ;ברכו
שה והצלח, 1 מ

 תל־אביב אשל, יצחק
ל כתרומה ל״י חמש על ק צ׳ בזח רצוף

ם למען וועד אי שו סרו אולם אזרחיים. ני  לוועד מי
שה של לשביתתו מקום איו שלדעתי  — ברק מ

שה לא לפחות שון. כמע ע רא טו לא מדו  תחילה ני
ם מן כבר הוצע הרי ? אחרים אמצעי  שזוו., מז

תו על הצהיר אשר  בית־ אל יפנה לא־דתי. היו
פן על הכרעה ויבקש העליון הדין איו. או שו  ני

שר זו בצורה רק ת את לערער אפ דו סו  החוק י
שעה בה הקיים. אד שקשה ב  הכנסת על ללחויו מ

קיה• את שתשנה ת תיד חו מספר. שעו
שה התחיל בו ברנע אולם מו. ברק מ מ בצו

ש ־־־ התחיל הקרב הוויכוחים. סרו ך וי  לתמו
שה בלוחמים. 1 ואמץ חזק ברק. מ

חיפה שמשוני, מיכאל

הנהדר הטירוף
אל מרעננה ילינצקי אשר של מכתביהם שמו ו

דד על מירושלים ק. שנה וונמייסטר עו שו הר ו
ת ה! מלאים ),907 הזה (העולם צי פ צ  האם חו

שי נב יקראו הם טו בשם בת-נלים הספינה לאנ מ
שמצה אלא אינם דבריהם ? רפים אלו פרועה. ה ו

המתים. של כבודם חילול על להם יסלח הים
קרית־שנזונה שטרן, גרשון

ישמעאל מבצע
עה תושב אינני ת שפגי שי א אי בווי תשובה הי

 הואיל )897 הזה (העולם קמינסקי הקורא כוח.
תי להנדיר ס או פו טי שב כ  ציריבים. בבתי-קפה היו
ם עם מתווכח דנטי  מחרחר בך ואחר מצריים סטו

סר הריני הענייו, את להבהיר כדי מלחמות.  מו
ם פרטים ספי שה אותה על נו :פני

ח  תיארתי אשר ישראל־ערב, יחסי על הוויכו
 בבית־ התנהל )895 הזח (העולס הקודם במכתבי

ם שה ביו בציריך. הסטודנטי ם שלו טי דנ ישר בטו
שה אליים שלו ם ו דנטי מאי אחד כל מצריים. סטו

ת, אחד מצרי עם התווכח תני ש הדברים ביחידו
ב כתבתי ת מסקנה הינ תפ שו שתנו. של מ שלו

תפת המסקנה שו חה שלנו המ כי שי כי מו  הצר אנ
שני תן טענו ה ת או תפסו טענו תן ו ת. או  עמדו
ש, אינני בו מכתי שת יתכן כי בטו שלו המת ש

 של חוג :אחד לחוג השתייכו המצריב ווכחים
לו אולם מיליטריסטים. ט חם אם אפי עו  — מי

ט בי ברור הרי עו ט זו, מי שלו בעש במצריים י
ת. השנים רים הבאו

שליות לכו  בתנאים הערבים עם שלום של הא
ת הן הנוכחיים כנו סו ת הן מאד. מ שויו  להביא ע

תנו. להורדת רנו מנו את נשלה אל עי  שהערבים עצ
בו לא שו  המצרים הרי הימה. להפילנו סו וינ י

ת בעת מענו לו :התיבו אפי מו אם ״ להח תסכי
ם כל את זיר  בזכותכם נכיר לא הערבים. הפליטי
ם.״ בכל בכם ונילחם הארץ על האמצעי

שווייץ ציריך, שימקין, חיים

יסתובבו הגלגלים כל
 )908 חזה (העולם בשבת התחבורה על הרשימה

ה את הסתה אלא אינ ש ננד ארם מל  הדתי... הנו
שבו ט חי מיונכם תארו כותבים. שאתם לפני מע  בדי
ע העשיר מי שבעה של שבו לפ תארו עבודה. י

רא חברתי חוק בלי שבת. בלי העולם את ניכם
עת הרי 1 זה שון ת נסי ל תביא בשבת המכוניו

ציג ובתי-הקולנוע, בתי-הקפה כל פתיחת  כל ו שי
 אם ? בבך רוצים אתם האמנם הפסק. ללא היום

מקירבה. אתכם שתקיא האדמה ראויה כן,
תל־אבגב בני־עקיבא, חבר

בד? ואוריה בשת
שייע ציבורי בבירור יופיעו

 הזה העולם עורכי מטעם רך
 ,26.3.55 זאת, שבת במוצאי

 כבית-העם, בערב, 8.00 בשעה
כהשתתפות תל-אכיב,
גרינבאוס יצחק

 הציבורית הועדה יושב־ראש
 וה- הנישואין כחוק למלחמה
גרושין.
לאולם. בכניסה כרטיסים

 אנשי
קוצד

 קוצר אריה של פקודיו בל
 ועד תל־אכיב חי״ש מתקופת

 מוזמנים הפילבוכם, על לקרב
 לזכרו מוקדש למיפגש בזה

רמת צבי, בכית שיתקייים
,20.30 כשעה ,28.3.55 שני,

אבירן. שמעון בהשתתפות

ת תינו הפעלת בעד הטענו שבתות שדו  (העולם ב
ש. בבחינת אינן )909 הזח  לנו נראה ברם. הדו

ה זו שאלה כי שמש צריכה אינ א ל ש ת נו  לטענו
תנו. כלפי ד קיי תחבורה בל הפסקנו לא הרי אנו
הננו מת, בן כדבר זה בעניו נ אליו מו בד מ מ  דיני ו

ומסורתו. ישראל
ד, איי ה הנמוקיב את לסתור ביכולתנו איו מ

ם. שכנעי  הפעלת בעד ציבורית-עסמית, מבחינה מ
ם תחבורת סי בו טו ת בכל או מו ע י שבו  יוצא בלי ה

שה כי הכלל מן  רשמית הכרה מעין קיימו, למע
ם בתחבודת סעי שכר נו בשבתות. ב

תל־אביב ציבורי, שירות ״דן״,

ציוני-דרך חמישה
 הפסיבית להשקפה תוקף בכל להתננד עלינו

ר רק תחוסל היהודית־ערבית האיבה כי  כמה כעבו
בספי לא זו חמורה לבעייה לנשר. עלינו דורות.

ה אלא קות, אמונ טוב. ורצון עמוקה ב
סוד שיפור הי  צריך הערבים עם היהודים יחסי ל

אה להיות ת התנועה כי צד כל של הוד מי  הלאו
שני הצד של ת. תנועה נם הינה ה סטי ה אידיאלי

ת. תנועה מי חוד המכוונת הערבית. הלאו  עטי לאי
אי הינה המערבית. ההשפעה מן ישיחרורם ערב

ת אליסטי ת לא ומוצדקת די הציו התנועה סו פחו
ת שתי נית. עו ת התנו כולו  זו בשלום. להתקיים י
זו. בצד

ד סו שני הי א ה המר כי הצדדים שני הברת הו
ת יחידה הינו חב  איו לחלוקה. בלתי־ניתנת כלכלי
ת בל שרו שראלית הכלכלה את לקיים אפ  ללא הי

ש ערבי. עורף מ אין כשם מ ת ש שרו  את לפתח אפ
ת ת עזרה ללא ערב מדינו  של ותעשייתית טכני
ישראל.

ד סו שי הי שלי א ה שר אי כי ההברה הו  אפ
ת להשיג  תהיה מלחמה כל מלחמות. על־ידי אחדו
בוד ם בשביל הן לדעת אי ה בשביל והו היהודי

 כל הצדדים לשני יהיה לא שלום ללא ערבים.
עתיד.

שה ישנם שרו ציוני־דרך חמי ל לישראל שיאפ
שכין :הם ואלה במרחב. שלום ה
תו (א) ת מ כויו ת ז או  של הערבים לאזרחים מל

שלת ישראל. מ  את בהתאם לתקן חייבת ישראל מ
 את לבטל האזרחות. וחוק מקרקעות חשקעת חוק

של מ קפ פקדונותיהם את לשחרר הצבאי. המי המו
הישר לערבים להחזיר ערבים. פליטים של אים

שהוחרם. רכושם את אליים
כי כל הסדר (ב) סו  שלום בדרבי הגבולות סכ

ת והפסקת לו  חייבים וה עם יחד התגמול. פעו
מי נם להיפסק או שני ההסתה נ הצדדים. מ

 שני־ציוני את ישראל שתעבור לאתר רק (נ)
א יכולה הראשונים. הדרך הפלי להחזרת לגשת הי

ת הערבים. טים  לא רצוי זה דבר בחלקם. לפחו
ם רק ם, מטעמי ם נם אלא הומאניטריי תו מטעמי

ה ישראל : עלתיים אה לנדל יכולה איננ  בשביל תבו
ה. כל שבי  אשר הערבים, הפלאחים עורת ללא תו

ם טיבי תיה את להכיר מי ת תכונו חדו אד של המיו
הארץ. מת

ת הבירה להישאר חייבת ירושלים (ד) טי לי  הפו
ת של והרוחנית לממ אסור אולם ישראל. מדינ

שה זו עיר כי העובדה מן להתעלם שלה  נם קדו
 את לחלק אלא ברירה איו בן על הנוצרי. לעולם

שני ירושלים  תןזיה החדשה ירושלים :איזורים ל
רז איזור ישראל. בירת מי מפו או  את יכלול בינל

ת מו לו לנצרות, הקדושים המקו אי  העתיקה העיר ו
די תישאר  לפני כבר הוצעה זו הצעה ירדן. בי

ם ארבע א נארו. על־ידי שני שי ת מועצת נ אמנו  הנ
ם. של ״ או

ם (ה) ת־ לנקוט חייבים והערבים היהודי  במדיניו
 תחת זה הצדדים שני חותרים כרנע אחידה. חוץ

סו הערבים :זה ע ני מים הסכם את למנו שילו  ה
סו והישראלים לגרמניה, ישראל ביו  להתערב ני

שא אץ בענייו האננלי־מצרי ומתן במ ובהת המו
שות שלת ביו שפרצה נג ט' דמשק ממ שלי  הר־ ל

ת הדרוזים. לו ג פעו  אם להיפסק. חייבות זה מסו
בשלום. הצדדים שני רוצים

מה שת כי דו ם ציוני-הררד חמ  לעיל, המתוארי
ם היחידים הינם  קבע. של לשלום להביא שמסונלי

אף אדם כל שו ך חייב לשלום ה  בי בהם. לתמו
ם הם אין בונותה פוגעי ה ברי טחונ  ישראל, של ובי
ת או תי ע מדינות־ערב. של ב

אביב הל ברין, א. ד״ר

כלתי־מצוץ קיצוץ
תונכם לקרוא התפלאנו שה קיצוץ על בעי  שנע

ו ).907 הזה (העולם אורות-הכרר בסרט מת אנ
תון פלאים שלכם רציני שעי שאי דברים מפרסם כ

ם נם כוני מצצו נ שנ ם אנו האצבע. מן ו שי  מכחי
אנו תוקף בכל שינו הקולנוע או ש תו ע או  סרט ב

כלשהם. קיצוצים
תל־אביב ארטיסטס, יונייטד אילן, שמואל

 עתונאי מאורע על מראש להודיע גאה הזה״ ״העולם מערבת
 עתה השוהה קינן, עמוס באירופה, המיוחד שליחו כמעלה. ראשץ

 מגדולי שניים אצל לראיון להתקבל הצליח הגדולה, בבריטניה
 ישראל מדינת כין היחסים על שדעתם עולמי, שם כעלי הוגי־הדעות

ובמרחב. כעולם מכרעת חשיבות בעלת הנה ערב ועמי
 של המלאים הרעיונות את יכיל הזה״ ״העולם של הבא הגליון

עם קינן עמוס
טוינב■ אדנודד פרופסור

ם גדול תי למכון המחקר מחלקת מנהל החיים, ההיסטוריוני (הברי הטלכו
ם למאורעות טי) ם מחבר האיח״), (צ׳מהאם בינלאומיי ה״. ״עיוני בהיסטורי

חורג׳ אדברט פרופסור
מינו, ■הערבים ההיסטוריונים גדול כו בי  התנועה אידיאולוג של הגדול חני

ס, נ׳ורג׳ הערבית הלאומית אוקספורד. של באוניברסיטה מרצה אנטוניו

 את קינן לעמוס אלה אישים שני מסרו בלתיירגיל פגלוי-לב
 ושוחחו במרחב, להשתלבות וסיכוייה ישראל תקומת על דעתם

 אלה לדעתם. כהן, ללכת ישראל שעל המעשיות הדרבים על עמו
 מדינתו, כגורל ההוגה אינטליגנטי, ישראלי שום אשר מיסמכים הם

עליהם. לפסוח לעצמו להרשות יכול אינו


