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קרב? ביום עתון של תפקידו מהו
 הגזמות ללא רוחם, את להביע ניתן. שהדבר כמה עד הלוחמים, את ללוות כל, קודם

 העולם מן משהו לעורף להנחיל ומרגיז, טיפשי הידדיזם אחרי להיגרר מבלי טיפשיות,
העורף• של והבעיות החוזיות מן משהו לחזית ולהביא — בחזית האיש של הנפשי

 תמיד האופיינית ההיסטריה, אחרי להיגרר לא המחשבה. צלילות על לשמור שנית,
 במלחמה. אותן למנוע שאי־אפשר המהלומות תרדנה כאשר הראש את להרכין לא למלחמה.

 נבוב ממיליטריזם ומיאוש, משחצנות שחה במידה להיזהר מנצחונות. להשתכר לא
רפת־ברכיים. ומתבוסנות

 דאגה ואין המחת, פני מול העומד האיש של מזו גדולה חחיה שאין רגע בכל לזכור
 חיי וכי תחלוף, המלחמה כי גנו לזכור אבל והבנים. האשה האם, האב, של מזו קדושה
היום• למחרת להימשך יצטרכו האומה

★ ★ ★
שלה. היסוד מחוקי אחד הוא החדאות אי אי־החדאות. ממלכת היא המלחמה

 את וגם האוייב, תנועות את מסתיר הערפל הסמיך. הערפל צבע הוא הטבעי צבעה
 בלחץ. עמידתו את הגבותיו, את מחשבותיו, את מסתיר הוא מידה באותה הידיד. תנועות
 כולו הלוחם למחנה לתת הזה הערפל בפיזור שאפשר, כמה עד לעזור, הוא העתון תפקיד
, . מחשבתית. ובהירות רוחנית אחיזה

 הלוחם כזאת, בחברה הלוחם• במנגנון חיונית חוליה הוא העתון הדימוקראטית, בחברה
 חלק הוא הקטן מעשהו אשר הכללי המערך מד, לוחם, הוא מה על לדעת וחייב רשאי

ממנו. בלתי־נפרד
★ ★ ★

הלוחמות. היחידות בקר: רב לכבוד הצבאי הכתב זכה לא האחרונה, במלחמה
 אל דרכו את מצא לא הוא ממנו. לחלק הפך ולא הצבאי, בהווי מעורה היה לא הוא

 יצירה הרשמיים הצבאיים הכתבים מן אחד אף פירסם לא המלחמה בתום החייל. של לבו
 לוחמים על־ידי נכתבו טעם, בעלי בספרים הונצחה שהמלחמה במידה לציון. ראויה שהיתר,

אותו. שכתבו לפני במחזה שהשתתפו פשוטים,
 הממלאים כיושבי־עורף, עצמם את ראו הם עצמם. הכתבים על רבה במידה רבצה האשמה

 שמסרו במדים, מורים אלא היו לא למעשה עורפי. מטה של בתחומיו שני־במעלה תפקיד
נפצע. ולא נהרג לא מהם איש העתונים. לכתובות הביוליטינים את

 להיות חייב הוא הלוחמת. ביחידה מקומו במטה. אינו הצבאי הכתב של מקומו אולם
 הקרב. לתוך הקטנה היחידה את ללוות חייב והוא מלא, קרבי כושר בעל אדם

 הפלוגה או המחלקה את ללוות רק לא ישתדל לו, ניתנת זו גדולה זכות ואשר הנבון הכתב
 מחלקתי. רץ של תפקיד למשל — בקרב שהוא כל ארעי תפקיד למלא גם אלא האש, לתוך
 לחדור גם אלא כאדם, הערכתם ואת החיילים אמון את לרכוש רק לא לו יעזור הדבר
עמר״ ולהתקשר הלוחמת היחידה של הסודיים, הפנימיים, לחיים
 להבין עליהן הקובעות. הרשויות מצד גם הנכונה בגישה צורך יש יקום, כזה שדבר כדי

 חשוב תפקיד בעלי ממנה, חלק אלא הלוחמת, ליחידה תוספת רק אינם והצלם הכתב כי
 הקרב. של החד־פעמית, הגדולה, החמיר, את לעתיד להנחיל יכולים הם רק שהרי וחיוני.

הרובאים. כיתת אל הקדמי, השריון אל האש, קו אל הקרב, אל יגיעו לא אם זאת יעשו לא הם

 מיוחדות. בעיות אלה בימים ישנן צעירים, מאנשים כולה המורכבת כשלנו, מערכת לגבי
 את לבקש אלא יכול אינני להם. יגרמו הזמן שתנאי וליקויים פגמים בעתון שיהיו להניח יש

 מילת את זו לבקשה ולצרף שיקרא, ובמקום יקרא כאשר העתון את שיקרא הקורא, סליחת
שלום• הקדומה: השמית הברכה

מכתבים
ושלום מלחמה
 (העולם לבז׳׳ ״טטכ״ל העורר של מאמרו

 ופשטותו הניונו מצוייז. היה >903 הזה
 בטוח אני לנטרי. אותי שיכנעו הרעיונית

מסכי חברי־חכנסת ורוב ראש־הטמשלה שגם
 מוכן שיהיה הערבי איה אכל לו. מים

 או סורי מצרי, מנהיג איזה פעולה? לשתף 1
 עם שלום בעשיית להסתכז שיסכים ירדני

ישראל?
בת־ים אוגדן, חיים

.במדבר קורא קול .  שמונה משר אם .
 של לרעיו! לב שם לא בישראל איש שנים

 שעכשיו סיכויים כל איז השלום, כיבוש
לבם. אל שלנו המדינאים אותו יקהו

תל־אביב טסלר, מנחם

 את לנו שתביא מלחמה נדולה! שטות
ראשו מלחטה על־ידי השננו שלא השלום

 חסרת הצעה זאת הרי הצעתכם? זוהי — נה
ח, כל .האמיתי למצב הבנה -או כנות הני . .

בנימינה שפילמן, דב
 עניין אינה השלום כיבוש של מדיניות

 ברור קו דרוש בר לשם לילה. ביו הנקבע
 כלומר, לפרטי-פרטיו. היטב מעובד ומוגדר,

 הפסקת למחרת שכבר שלנו, המציאות בתנאי
 לפעול להתחיל צריכים היינו 1950ב־ האש
ם... כיבוש למען שלו  וראשונה בראש ה
 הערבים אותם את להפעיל צריכים היינו

ישראל. מדינת בתור שנשארו
 מצויין מצב באיזה לעצמכם מתארים אתם

 ישראל למדינת אילו כיום, עומדים היינו
אז ערביים, צעירים של חטיבות כמה היו

 צבא־השיחרור נקראים שהיו הנאמנים, רחיה
אדי מהפכות לחולל יכולים היינו הערבי?

 כד על לדבר שלא ערב, ארצות בכל רות
 ממלכת את לפורר יכולים בקלות שהיינו

 צבא- שאותו פד על־ידי ההאשמית הבובות
ה את עובר היה ישראלי ערבי שיחדור

 מעול הערבים אחיו את לשחרר כדי נבול
ההאשמי. הכיבוש

 חלב על לבכות טעם שאיז יודע אני
 לקראת יעזור זה אולי יודע, טי אבל שפוך.
הבאה? הפעם

טבריה מוצרי, אליהו
 בשטים, מתקדרים מלחמה שענני עכשיו,

 ולומר היטב בהם להתבונן השעה הניעה
 נשם ענני אינם אלה כי בכנות לעצמנו
 מסביב הערבי כשהמחנה סתיו. של רנילים
 לנו ברור להיות צריך ענק, בצעדי טתלכד

 מעבר משטרות פיצוצי שום יועילו לא כי
 כסף מספיק יש ולמצרים לסעודים לנבול.

 מה מחדש. האלה הטיבצרים את לבנות כרי
ה עצם את להשמיט זה צריכים, שאנחנו

ול — הערבים של לרגליהם מתחת קרקע
בגבול. שלום שיובטח עד בה החזיק

תל־אביב בס, אליעזר
שבי ועדות לא דבר. שום עזר לא ובכו,

 ישראל, של השלום הצעות לא הנשק, תת
 פעולות ולא או״ם של הפיוס מאמצי לא

 חלקות שדיברו המצרים צה׳׳ל. של התגמול
לק מתמיד באום! חתרו שנים ארבע לפני
 לא ישראל. מדינת חיסול מטרתם: ראת

 הנשק את ליטול שוב אלא ברירח נשארה
.ביד . .

הרצליה גרינפלד, שמואל
 לכם שולח אני המצב, כל על דעתי את

 אני זוז.). בעמוד ציור (ראה בקריקטורה
מס השלושה מביו האחרון שהציור חושב

תרון... את הנאותה בצורה כם הפ
תל־אביב חדד, שמעון

מופת אנשי
 ),992 חזה (העולם קלקיליה קרב ער

 בעיות לרוב ראש בקלות האנשים התייחסו
הלאו לתודעה חדרה למחרתו, רק הבטחוז.

 עומרים אנו שבו המאבק כי ההכרה מית
המאמת. מלוא את ואיש איש מכל ידרוש

חולון ברין, נחמיה
 עשיתם האכזרי, לקרב שהקדשתם בכתבה

 הרשיטות כל על עלתה אשר גדולה מלאכה
 כר על לברככם ויש זה, למאורע שהוקדשו

הערות: כמה להוסיף נם ברצוני אולם
 — ביותר הנון אינו שלדעתי דבר עשיתם
 שהענקתם מכד נפנעתי דם. על דם העדפתם

 מופת״, ״איש התואר את ההרוגים לאחד
.הכלל טז יוצא ללא לכולם המניע .  אחי .
 בפעולות השתתף קרב, באותו שנפל גדעון,
 כטירון נלחם הוא טהז באחת שונות.
 את הוא קיבל כיתתו, מפקד נפל וכאשר
 פקר להתתבלבל, ומבלי עצמו על הפיקוד

האויב. עם פנים אל פנים הקרב המשכת על
 אחת ולא באזרחים, לפנוע התנגד נדעוז

 כל להם יאונה שלא בראנו חייו את טיכו
 עליו הוטל ואחראי, מושלם כמבצע רע.

 נת- החדרים באחד האויב. של בניו לטהר
 מהבנין. אותם ונירש וילדים בנשים קל

 את אליו כיוון ההזדמנות, את ניצל צלף
 קיבל נם הוא שמאלו. ביר ופגע רובהו

 שבועיים תור אבל ובראשו. ברגלו רסיסים
ביחידתו. חזרה התייצב כבר

 הביאו זה ודבר לחבריו מסור היה נדעוז
 גדעון יצא קלקיליה, על הקרב בשעת לקצו.
פצו להציל כדי עמדתו, את פעמים שלוש

 נתברר כר כדי תור למחסה. ולהובילם עים
 פצוע שוכב יוסי, ומפקדו, בז־כפרו כי לו

 נשא יוסי, אל רץ נדעוז לאויב. גלוי במקום
 ל־ בהניעו לעמדה. עמו וחזר נבו על אותו
 נסתיר האכזר. הכדור השינו העמדה, פתח
 זו האין סכנה. מכלל ויצא יוסי ניצל זה,

ונבורה? התנדבות
חרות מושב פיק, עזרא

. .  של במקרים נם מפקדיו עם רב נדעוז .
 סבל סבל והוא נקועה היתה רגלו מחלה:

ב להשאירו המפקדים רצו כד משום רב.
 להשתתף זכותו על נלחם נדעוז אד מחנה•
האופ הפרשות אחת רק זוהי ויצא. בקרב,
 סמל שהפר ז״ל, נדעוז של לדרכו ייניות

חכריו. ביז
צה׳־ל וחברו, ידידו

י .על .  ס־ כל וחזק עצוב שמאמר ז לציי .
 זכיתי לא עדייז לירטי שהקרשתם זה כמו

 ״איש נבחר שהוא זה עם בעתונכם. לקרוא
המאמר. את שיקרא מי כל יסכים סופת״

חורשיס קיבוץ קבוע, קורא
ביטוח פוליסת

 הקטנים, האמריקאים מאותם אחד אני
 לאסי- אותם טוביל היה היהודי לבם אשר

 נארץ־ישראל העברי הישוב למען פות־עם
 נם זה ויהיה — משהו מצא תמיד ואשר
ה למגביות לתרום — ביותר הצנוע הסכום
הציונית. התנועה של שונות

 ישראל, של טלחטת-העצמאות פרצה נאשר
היש נצבא כמתנדב לשרת ארווין בני נסע

 את טרניש אני לכז נקרב. נפל הוא ראלי.
 פנים, כל על — בישראל זכויות כבעל עצמי
 נבי מעל דעתי את להביע הזכות כבעל

השנים. במשר לקראו לטדתי שאני עחונכם,
בפרס העניינים את לראות קל טרחוק,

 נאוותו היא מדינת־ישראל נכונה. פקטיבה
רצי דאגה נם והיא בעולם. יהודי כל של

 טדינודישראל כי מנוחתו. את המדריכה נית׳
 פוליסת מיו שלנו, הביזנס במונחי היא,

לאומית־יהודית. ביטוח
״ה ננד דעתכם את פעם לא .קראתי ׳

יהו של התרומות כי צודקים. אינכם שנור״.
 תרוטות אינז ישראל למגביות הנולה די
 מסם אותז לנכות אפשר אם נם צדקה, של

 עבור שנתיים תשלומים הם אלה הכנסה.
מ מקבלים שאתם והכסף הביטוח, פוליסת
 והמוסרי החוקי באופז לכם מגיע המגבית
 את לנו נותנים אתם תמורתו כי ביותר.

בטחון. של ותת־הכרתית טונה חרנשה אותה
ניו־יורק ברגמן, סמואל

הגדול המרגל
 )993 תזה (העולם יוליז סאשקה כי יתכז

 כי נם יתכן בנפשו. מופרע אדם אלא אינו
 הוא וכי למעשיו לחלוטין אחראי הוא איז

 משנה זה כל האם אבל בלבד. חובב טרנל
ו פרטים לאויב מסר שהוא העובדה את

 בחורינו? חיי את לסכן העשויים ידיעות
 בם־ אינה האנושית־טדי ונישתכם שאגנותכם

.זה במקרה קומה . .
רחובות פרנקל, עדה

 ב- שירותי מזמז עוד סאשקה את הכרתי
מי פלמ״ח,  אז כנר העצמאות. מלחמת ני
 לגדולות יניע שהוא החברה כל לו ניבאו

 על תמונתו את להדביק הצליח הוא ואטנם,
הוהו העולם שער

חיפה כץ, דורון
 כאשר יוליז אלכסנדר של מניעיו יהיו

 משפט לערור אסור ברור: אחד דבר יהיו,
 ארצות- כמו בארצות אמנם, בפומבי. כזה

 מקרים בבירור מוחלט חופש נהוג הברית,
צ ומאורעות התפתחויות ובתיאור כאלה

ה וחובת אמריקה לא אנחנו אבל באיים.
 ואילו אצלנו. ראשונית חובה היא סוריות
 אדם כל לעיני לראווה מציג כזה משפט

 ממדרגת בטחונית חשיבות בעלות נקודות
ראשונה.

תד־אביב לוין, ז. ד׳יר
טוב מאבא שם טוב

 הכבשה ״ראש הכתבה את לקרוא שמחתי
 על שכתבתם טמה מאוד ונהניתי השחורה״

 הוא שמי שמי. בהזכרת טעיתם לצערי, אבי.
שהודפס. כפי עמיחי ולא ניורא

פתחיתקוה שפיגל, גיורא
 עוול תיקנתם שפינל אליעזר על בכתבתכם

 נפלא. ומאם! מוכשר לכדורנלז שנגרם נדול
 אני פתח־תקוה, מכבי של מושבע כאוהד

 הנבחרת מאמו יהיה אם כי להעיד יכול
במ לכדורגל תרומה זו תהיה הישראלית,

 לשחקנים מתנהג שהוא איד ראיתי דינה.
 אבא כמו להם דואג בפיקוחו, המתאמנים

לפתרז. ומשתדל בעיותיהם כל את ויודע
תקוח פתח הפועל כדורגלן,

וקוראים קונים
קור מספר כי )989 הזה (העולם ציינתם

ל קוראים אלף 24 לכדי מניע עתוננו א'
של המאושר התפוצה לדו״ח בהתאם יום•
של המכירה הרי מוסמכים, השבוז רואי

ו חול ליום נליונות 29.478 הנה עתוננו
ויש נליונות 37.129 — וחג שבת בערב

 על־ידי נקרא עתו! כל כי בעובדה להתחשב
 בממוצע. אנשים שלושה

תל־אביב ״הארץ״, ■עתון הוצאת פאר, ש.
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