מכתבים

העורך הראשי:

ה ו 1ו 0 5

הוו ?

או רי א בנ רי

אוי חבל

ראש המערכת:
שלום כוזז

עורכי־משנה; :
רוב אי תז ,או רי ס לז

עורך כיתוב:
ם ולב י עשת
כתב בכיר-.
אלי תבור
רזזוב ג לי ק סון  ,8תל־אביב ,ט לפון , 26785
ת .ד . 136 .מען למברקים  :״עול מפרס״.
המוציא לאור  :העולם הזה בע״ם.
דפוס משה שהם בע״ ם ,ת״א ,סל.62239 .
ממערכת איננ ה א ח ר אי ת דבוך תוכו ה
מורדות ,כולל מו ד דו ת המתנזולסמות תחת
הכותרת ״ ר ו' ח לצרכו, ",דו *ח לנוסד*
וכוי ה מוכנו ת ונדרכות דל־ידי הבו;׳רכוב
החפצה נ דו ד מוסל ו בניו ,תל־אכינכ
רחוב אחד־הדם  ,24טלסוו מם׳ ; 5613

עורך תבנית:
א הרוו *דור
*■לס חבוערכח :
א רי ח הרו

ח ב ת ה מערכ ת:
ישראל ביבר ,ני צ ח נ בי ,שייד גלור,
לי לי גלילי ,רוי ד הורוביץ,׳ ר-ותי ורד ,רוני
ווהר ,אברחם חרמון ,אוסהר מאובר ,משח
לשם ,א בי ב ה סטו ,דמום ה מו ,שלמ ה הרו,
הצייר הרא שי :
שמואל ברתור
דורר רפוס.־
א רי ה ארי אל

מנחל מדברה :
נתו רוו

העתוו הנקרא ביו ת ר ב מ ד י נ ה
'
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במקום אחר בגליון זה תמצא את בקשת
המערכת אליך לעזור לה במפעל שהוא
חובת־כבוד לכולנו :הנצחת זכר הנופלים.
מןזרתנו היא לתת הערכה נאה ושווה לכל
ו/נופלים ,כדי למנוע את אחת התופעות
המכוערות ביותר שלאחר כל מלחמה :ה
הפליה הבלתי־מכוונת בין דם לדם.
י אני מוכרח להודות שאני רואה במורת־רוח
רבה מאד את מודעות האבל שהחלו מופיעות
לאחרונה בעמודים הראשונים של העתוגים
היומיים .אני מבין היטב את חפצם האינס
טינקטיבי של חברי הנופלים וידידי מש־
פזזותיהם לבטא בצורה כל שהיא את הש
תתפותם באבל המשפחות שאיבדו את יקי
ריהם.
אולם במה נופל צעיר ממעברת סאקיה בי׳
שהקריב את חייו ושאיש לא יוציא עשרות
לירות להנצחתו במודעה ,מחברו בטאנק ,ש
גדל ברחוב בן־יהידה בתל־אביב _שידיךי
משפחתו מיוחסים 'יותר? במה נופל חיים,
שזכה רק למודעה של  2אינטשים ,מחברו
שמואל• ,שמשפחתו האמידה יכלה להקדיש
לו מודעה של  6אינטשים?
בעתונים הבריטיים הטובים נהוג ,בימי
מלחמה ,להימנע מפרסום מודעות־אבל רגי־
 .לות .תחת זאת פותחים העתונים במדור
אחיד ,בו יכול כל אדם להביע את צערו
על נפילת חייל מסויים ,בצורה אחידה ובגודל
,אחיד .הבה ננהג כך גם אנחנו.
תופעה שניה שיש להתנגד לה היא
הוספת האותיות הי״ד לשם הנופל .במודעות
אלה .במשך דורות רבים קיוו היהודים כי
״ה׳ יקום דמו״ של קרבן הפוגרום ,שנרצח
בידי רודפיו .אולם צעירים אלה לא נרצחו
בפוגרום ,והם לא הובלו כצאן לטבח ,והם
לא הושמדו באושוויץ .הם נפלו למען תחי
המולדת ,חיילים מול חיילים ,ללא שנאה,
ללא תאוות־נקם .מדוע נסלף עתה את תוכן
קרבנם?
כבוד לזכרם — ונניח את פיטפוטי־
הנקמה לדימאגוגים המספסרים בדם.
* * +
לעתים קרובות באים אלי בטענה כי ה
מאמרים במדור הנידון ,הדנים בבעיות־היסוד
של מלחמה ושלום ,״רציניים״ מדי .כל אחד
מהחברים הסבורים כך אמנם ,מדגיש ,בדרך
כלל ,שהוא עצמו הבין את הדברים יפה,
אך לדעתו הרוב הגדול של הקוראים פשוט
אינו מסוגל לכך .על כן מוטב להוריד קצת
את הרמה ,אפילו במחיר של שטחיות.
היום ,אחרי ויכוח נוסף כזה ,נזכרתי
בשיר שכתב מישהו על נאומיו של עדלי
סטיבנסון במערכת־הבחירות הקודמת ,בהם
התעקש דווקא לדבר ברצינות על דברים
רצעייננ אני מתרגם אותו מן הזכרון.
הנהו:
ראובן קרא לו מאמר
•דברי אמת הס,״ הוא אמר.
•חבל רק ש ש מעון הוא בור.
הוא לא י תפוס את האסור.״
שמעון קרא את הדברים,
שקל ,הירהר ,לבסוף חסכים.
״חבל רק סל ר אובן,״ אמר,
״הוא לא יבין חצי דבר.״

על דברים רציניים יש לדבר ברצינות .איני
חדשב שמישהו היה רוצה שנדבר בקלות-

דעת על דברים הנוגעים לגורלו של
עם ולחיי אדם .ואני משוכנע שאם ינסה
מישהו לבדוק את הדבר ,יופתע מאד ממידת
הרצינות של ציבור הקוראים לגבי נושא זה.
* -¥- ¥
לפני כמה ימים התחלתי לקרוא מכתב.
כשהגעתי לפסוק ״בנשיקות חמות ,טבת-
שבע״ .נוכחתי לדעת בצעי־ שאינו מיועד
לי ,ושהגיע אלי בטעות .חיפשתי את ה
מעטפה ,ומצאתי• רשום עליה את הכתובת
דלהלן:
״לכבוד מדמואזל גילה בית־יוסף סג׳רה
)אילניה( ,דואר נע גליל ת ח תון ,צפון הארץ,
ארץ־ישראל ,אסיה ,העולם הזח.״

* * *
אורנה חצרוני ) (315שמעה את הוריה
מדברים על כיבוש חצי־האי סיני .התערבה
הילדה ואמרה :״אמא! למה לא כבשו את
,
כל האי סיני?״
מדוע לא צוחקים? מכירים את זה כבר?
אין פלא .גם את לילי גלילי לא הצחיקה
הבדיחה הזאת .לרדפך ,היא באה אלי כמעט
בוכה בשאלה מה לעשות עם המעשייה
הזאת 16 .קוראים שלחו השבוע באדיבותם
הרבה את הבדיחה הזאת למערכת׳ כשכל
אחד מהם טוען בתוקף שראה זאת במו
עיניו ,וכל אחד בטוח לחלוטין בזכותו
לפרס של  10הל״י ,המגיע לבעל הקטע
המוצלח ביותר במדורה של לילי.
אומנם ,הרקע לבדיחה השתנה קלות מ
מכתב למכתב .אצל משה כהן ,צה״ל ,אמר
את החוכמה שארל הקטן )גבהו  180סני-
מטר( ,בשיחה בין שני חיילים ,בעוד שאצל
חנוך בארי ממשמר־העמק העירה את ה
הערה המחוכמת הזאת אחת מחברות ה
קיבוץ )״שאינה בקיאה כל־כך בגיאוגרפיה״(■
האצ״לניק־לשעבר שמעון הוא גיבור .המכתב
של רות יפה מתל־אביב ,וחייל תימני צנום
וגבוה אחראי למימרה בעיניו של ידידנו
הוותיק דן קפלנסקי מירושלים .וכן הלאה.
כדי להימנע מאי־הנעימות של זריקת מכ
תבים לסל ,ביקשה אותי לילי להסביר פעם
מה היא בעצם רוצה מהקוראים המסתערים
על הפרס מד• שכוע והשולחים לה מכ
וזבים• ובכן :כל הומור יירצה וכל חוכמה
נאמנה ,אין בודקין בשעת הסכנה .בוודאי
נוכחת כבר לדעת ,כי העולם הבא הוא
מדור גמיש ,ויכול להתאים את עצמו לכל
סוג של חכמה העולה בדעת משתתפיו־
קוראיו.
התנאים הם רק שניים) :א( שהחומר יהיה
קצר ככל האפשר) ,ב( שיהיה מקורי ככל
האפשר .אין טעם לשלוח כמויות אינסו־
פיות של הבדיחות המתהלכות ברחוב .את
אלה גם אנחנו שומעים ,ואולי עוד לפניך,
כי כולנו כאן אוהבים נורא בדיחות.
לעומת זאת׳ נוטה לילי חיבה מיוחדת
למעשים שהיו בך ובחבריך .כאשר נודף מן
המעשים האלה אותו ריח דק ובלתי־נתפס
יטל אמת״החיים — מסתערת עליהם לילי
כמוצאת שלל רב.
ולסיכום ,אל תקבל יותר מדי ברצינות את
הבכיות שלה על ריבוי המכתבים .גם לילי
היא רק בחורה ,וכל בתורה אוהבת להיות
פופולרית .כשהיא מעיינת בדואר היומי שלה,
אין היא מצליחה להסתיר שעיניה מבריקות
מהנאה.

הרי לכס סיכום ה מאורעות ש? החורש
האחרוז ,כפי שילמדו או תו חדורו ת הבאים
בנו־הילרים:
רוח ,רוח ,רוח ,רוח —
פה הלכנו על ב טו ח:
ניפג ש על הסואץ —
עבד אל־נאצר יתפוצץ!
אוי
עבד
לא
כל

חבל ,הבל ,חבל:
אל־נאצר לא נפל,
תלו אותו על עץ —
העסק התפוצץ.

שמעון בן־גבר,

עזה

השבועוז ה אמ ריקאי סיים קרא ל הי שננו
״אפר הנצחון״ .כמה נכונה הגדרה זו .כי
דו מני שמעולם לא הי ה עם מנצח רוח רע
כל כד ,עוד ביו ם נ צ ח ו נ ו  . . .אוי לאריו ת
העולם שחברו י ח דיו כדי לשלול מ ביו שינינו
את פרי חנצחווו
שמואל דואק ,חדרה
בני ברי ת בחרנו לנו! צה״ל הקט! הצליח
לטהר את חצי-האי סיני כולו תור כמה
ימים ,ואילו שתי ה אי מ פ ריו ת — אי מפ ריו ת!
— ה אדי רו ת ,צרפת ו ב רי טני ה הגדולה ,לא
יכלו לכבוש אפילו חצי הרצועה שעל נדה
אחת של התעלה .ועתה ,הן הרא שונו ת ה
נכנעות לבלוף הרוסי ונבהלות אחורה ,כשחו
נו ד דו ת או תנו ב מנוסת הנ סיג ה שלהן.
נחמיה פולק ,חיפה
כל זמן ש היי תי בפעולה ,בחצי תריסר אי•
שמים ב סיני ,חיי תי מלא גאווה וחדווודחיים
— למרות שפנזי ם לא מעטים שרקו מסבי בי.
והנה ,רק חזרתי העירה ,נעכרה רוחי .מדב
רים על נ סיג ה ,על וי תו רי ם ,על חזרה אל
האתמול .והגרוע הוא כי אי! כל ברירה
נ ר אי ת באופק . . .
דויד נור ,יפ,

שיחה בסיגי
אחרי כיבו ש כמה מקו מות ב סיני ,הגענו
למחנה צבאי מבוצר ,בו נתקלנו בהתנגדות.
עלינו על המחנה וכבשנו אותו .התקדמתי
עם כמה חברה אל הדגל המצרי ,שהי ה מונף
על ראש בני! מפואר ,בראש הנבעה .החברה
נכנסו אל חור הבניין ו אני נשארתי בחוץ,
עם ה מכוני ת .והנה אני רואה רץ לכיווני
קצין מצרי ,כולו טחייד .קפצתי אל המקלע
ורצי תי לחסלו .פתאום הוא צועק — בעב
רית :״שלום! שלום!״
עבר בי זרם חשמל ולא ידע תי אם ללחוץ
על ההדק או לא .ואילו המצרי המ שיר ל
חייך ולהתקדם .פקדתי עליו ,ב אנגלי ת ,ל
עמוד .הוא נעצר .אחר־כד התחיל לדבר,
וסיפר לי את הסיפור המופלא הבא:
ר״אני נר בקהיר ,בשכגנה שי ש בה הרבה
י הודי ם .אני י די ד הי הודי ם .לפני שנה הי
תר! לי חברה י הו די ה ו היינו צריכים להוד
התז .או ל מדתי ב אוניב ר סי ט ה .אבל לפני
שיכולנו להתחתן ,קראו לי לצבא ושלחו או
תי לקורס קציני ם רחוק ,באלכסנדריה .באו
תו זמן ,עצרו את הבחורה והעבירו אח
משפחתה למקום רחוק ,ועד היו ם אינני יודע
איפ ה היא .אבל אני אוהב אותה מאד ולא
יכולתי לשכוח אותה.
״כ שסיימתי את הקורם ,נשלחתי עפ חברי,
בונ רי הקורם ,לנופש ב אי ט לי ה וצרפת .בי
קרנו בקברטים ובבתי-בושת ,אבל אני לא
יכולתי להסתכל על אף בחורה ,אפילו הי פ ח
ביותר ,מ פני שאני אוהב את הבחורה הי הו
די ה שנזלו מ מני .אני לא נלחמתי ונ ם לא
נתתי פקודה לחיילי לפתוח באש ננרכם .אני
רק מקווה שי הי ה שלום ושאוכל למצוא את
אהובתי ו שהיא תסכים להתחתן אתי ,למרות
■שנלחמתי בצבא ישראל.״
ת מונ ת
תור כדי שיחה ,הראה לי את
הבחורה .הוא רצה לתת לי את שעונו ,את
ארנקו — הכל; רק שנ שאיר לו את חייו
ואת התמונה .אמרתי לו שילר ויצטרף
לקבוצת השבויים שתפסנו.
יוחאי מחן ,הרצליה

המשקיסטים מנצחים
קשה עדיין להשתחרר מהרושם ה א די ר ש
עשתה עלי כתבת־הענק של שלום כהן ,על
מסע הנבורה של חטיב ה  ,9עד לאי טי ר אן
)העולם הווז  .(.996אשרי העתון אשר חברי
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מערכתו לא נעדרו מ בין שורות הלוחמים,
על מנת ל הנציח את גבורתם ל ע ד . . .
ברוך דפני ,טבריה
מכל סי ב צ עי ה סיבוב ה שני ,הי ה המסע
לטיראן חמיבצע ה א די ר ביותר .כתבתכם יי־
עלתה לנגד עיני את ההוד האיום ,את ה
קשיים ואת רוח־העוז ,הנבורה ,הקרבנות,
הנצ חונו ת ו ה ד אגו ת של כל אותם ה מ או ת
שרשמו א ת הפרק הןבנןןיר בתולדו ת  .צה ל
והי שוב כל עוד י הי ה לעם ישראל בני ם
היו ד עי ם לתקוף מדבר ו ל הנני עו — לא  :י י
חי דונו מעל פני אד מת הבורא.
י -זייייי* יה י•ד•
המסע לשארם אל־שייד הוכיח את סזר
יכולתנו :אנ שי עמל ,יוז מ ה ועקשנות ,הממז־
נלים לא רק להתמודד עם ה אויב ,אלא ג ה
עם הטבע — חיילים שראו בציוד ם נכס יקר,
שלא הפקירו מ כוניו תי ה ם בררר אלא עמדו
ותיקנו אותן.
כאשר כבשנו את שארם אל־שייד ,הזדמן
לי לשוחח עם המפקד המצרי השבוי .שאלתי
אותו מה דעתו על צבאנו .הוא ה בי ט סבי
בו :בכל מקום דהרו אנ שינו על רכב מצ רי,
שרק לפני שעה קלה נעזב על־ירי ה אוי ב
כלא מ תאי ם לפעולה .פה ושם כבר חי ט טו
החברה בקרביים של ברד ק א ריירי ם ומש
איו ת מקולקלות ,כדי להתניעם .״כל זמן ש
החיילים שלכם הם גם ג אוני ם טכניים ,לא
יקום צבא טוב יו תר בעולם כולו ",אמר לי
המצרי .אי לו ידע את המלה ״מ שקיסטים״,
הי ה בוודאי משתמש בה.
כרגע פלאח ,עין ח רוז

הצד השני

האם תעיז המערכת לשנות את התואר של
איש־השנה שהעניקה לנסאל עבד אל־נאצר
בראש־השנה הי הו די האחרון? לדעתי ,עליכם
לחזור בכם ולהעניק לגמאל את אשר הנחיל
לו צח״ל ,צבא השנה ,ולקרוא לו ״אי ש ה
תבוסה ה הי ס טו רי ת של י מינו״.
פארם הדיה דלית אל־כרמל
גמאל עבד אל־נאצר חולל את ה מ אורעו ת
העיקריים ב שנה שעברה .המערכת ת שמח
מאד אם יחדל לחולל מאורעות השנה.

לא לפרסום
תמהתי לקרוא בנ ליון האחרון )העולם
הו ה  ( 996כי גולדה מ אי רסון הבטיחה .ל
עורכי העתונים שצה״ל לא י סוג מ סיגי .לא
קראתי מלה על כד בשום עתוז אחר .ה 
הסבר הי חי ד המתקבל על הדעת הוא כי
הגב' מ איר אמרה את הדברים ״שלא לפר 
סום״ במסיבה סנורה .אם כן ,כי צ ד פירסם-
תם אותם?
ד״ר מאיר לוץ ,חי פ ה

בהתאם לאתיקה הע תונ אי ת ,העולם הזד,
רזאה את עצמו חופ שי בהחלט לפרסם דברים
הנאמרים ״לא לפרסום״ ב מ סיבו ת שאין הו א
מ שתתף בהן.

המשך המסורת
עד עכ שיו ,הי ה בני קונה את העולם הז ה
מדי שבוע .כאשר נקרא למלחמה ,ה חלטתי
לא לשבור את המסורת ,ו מ די שבוע השכמ
תי לקום ביו ם רביעי — ב דיו ק כ מוהו —
ו קני תי את עתונכם .ונם קראתי בו .וחנה,
נגלה לננד עיני לולם חדש :עתון אשר ל א
רק מוסר עובדות ,אלא גם מנתח ב ב הי רו ת
את המערכה כולה  . . .קשה לי לקרוא עב 
ר י ו ! באופן שוטף ,אבל את העולם הז ת
אקרא מעתה בקביעות.
אמה שוורץ ,חיפה,

איש מופת

אני מציע שתעניקו את התואר ״אי ש מו 
פת״ לגיבור המאורע הבא .עלי לציין ב 
כנות ש אנני מכיר באופו מיו ח ד את האי ש 
ו ן פעם ראשונה ש ר אי תיו בנרוד ,אי ש דני ל
של כל השנה ,בחור צעיר ,נ שוי ,שגר בעכו.
המדובר הוא בבחור בשם עוזי ,שבסערת
הקרבות במשלטים ,בגזרת אבו־ענילה ,ירד,
למרות הפקודה שאסרה זאת ,לשדה־טוקשים
כדי לחציל טי ס כווסמנו שמטוסו הופל על־
י די תותחי המצרים .ה מים הי ה פצוע,
ורק אומץ־לב והעזה יבולים היו להצילו.
על כ תפיו נשאו בחולות עד ה בי או או תז
למקום מבטחים.
מ שה שבים ,גבים
העולם הזה ישמח לחקור בדבר א ם
יסופקו לו הפרטים הדרושים.

'3 1

סע!

ב סיבוב השני .אולי היית נחג ב ש ד מן ,אולי טייס במיסמר ,או לי
גם מנהל שק״ס .ראית נוף חדש .יצאת ממסלול חייך הרגילים,
חד שו ת נפתח לפניך.
החוויות  .שמילאו את לבך בימים גדו שים אלה ,מזדקרת חווית
מסמלת את מיבצע־סינ׳ כולו.

אתה ה שתתפת
איש הג״א ,ואולי
עולם של חוזיות
אולם מ בין כל
אחת; בעיניך היא
מה היא 1
את זאת היינו רוצים לדעת ,אנו ו רבבות הקוראים נ מו ך ע תון זה .על כן
הכריזה מערכת העולם הזה על תחרות שתשא את ה שם עלילות סיני ,ו ש מטרתה
להוציא ממך בכוח את זכ רונו תי ך מימי המיבצע.
ובכן :ח שו ב סח היתה חוויתך העיקרית בימי המיבצע .הכחנה אינה לצ׳יזפאת,
אלא לסיפורי אמת :מעשה גדול שעשית או שנעשה לנגד עיניך ,מקרה שקרה לך,
מיבצע מסוכן ב מיו ח ד אז יפה במיוחד .רשום או תו בפ ש טו ת )לא יותר מ־ 500ו
מלה( ,צרף תצלומים שלך ושל חבריך ב או ת ה שעה )אם יש( ,שלח את הכל למערכת
העולם הזה׳ ת .ד , 136 .תל-אביב .,וציין על המעטפה ״עלילו ת סיני״.
המערכת תפ^סס את העלילות הטובות ו ה או פייניו ת ביותר .מבין הסיפורים
שיתפרסמו ייבחר הסיפור הטוב ביותר ,שיזכה את בעליו בפרס של  100ל״י,
סבור כל סיפור שיפורסם תשלם המערכת שכר־סופרים.

העולם הזה 997
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