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קירות 9 ,רשימות

דםיכרייהפיסנהדטירנר

הם·ן 1לכסחיפהמשאננןחכיקיזהאין

מה ,r:םלואףכמוכןחלזחכללידנה.

ובמורנימנוינכו . n·הכו• n1כארצבררלה

כהנחה,המצבחרמותח ltלסכםםריננtיםורב

הקליעיםח 1ונtםכזבונחןק•,יצאמעז.כי

הדסכייםייםסניקים• 1ה.ספ 1.ךנ•ן·•בשחיים

החעררררחאלמריקה.ובההתעוררותחברא

המעצהמאחלהדביקכירהשחסייי~היאזן

ס,רוהרצאביחמבחיג,רנם mבמזהמתחרה

.ךשס·בנtרחםמערית·סכנןלרניתמבחיג,רוגם

בדולההנשלוןסכנתשבהםהמסויימיםחים

ר,ביות

תלו•,רהזוכבונרתחןאין ,כןונtפיל

גםאלאכלנרן,רסכנולוניהצבאיכמצב

נקבלשאםןהריפלוונאסי.,רמריניבמצב

קאלרזכיז,שלהידועהאמירתואתינחה nכנ

המלחמההמשכתאאלאינהשהדיפלרמאסהי

כשסחרקי""חללשאיןהרישלרם,בדרכי

ירקחללייתכןשלאכשםרהיםלרמאסי,

התקדמות ,כןלעו nיהמלחהמ.במעוכות

מעםשעורלכך,גומרוהמעד,רסכנולוביה

דכררפניעלקר Kלירקלnליהיהאל

עלן,רונזלרת,הכוכביםביןבםאלאהארז

דיונ·מערהלות mלשיוtןלדמ,אתהכוחך

 xהיוnזיןזהמתכםקרוזזפ m nלראמס•
מיקוחוננם, xזו.כשעההנידוןלצרנוחה

מתוךממיקוחהשקכלשה•חולשהמתוך

קשהממיקוחההימנעותעפמיםאכלחרסן,

ומהר,מזה

 mהכשישםק·םלין,שלההרדאהעצם
עםנשקמיורקהכסםליד•יביעשהמערב

שלהסענהזלקרתהכסכמהכונרהרןס•ר"

להפסקתהסרענתכבריסניהדא,רםרז•זי,ר

אשואנ•. nרללא·מדיהמיימןמ,צצתניסויי

הארמןירז•,ר,שלהשני,רהעיקריתלסענתה

פצצןת 1כבירסנהיהאמריקנייםשהבסיסים

עלוילםהאמירקניהאו•רחילשלהמימן

 ,,.מ..אאסרונ•תבמלחמהכריסנהית xלסכך

 • 1·הר•ס n.זכותאמק·ימלןהכליםקנית•,

השימושבנידוןבירסכיהלםמשלתהשמורה

מבסיסהי,האסרמייםכקליעים

המדינאיםהלתעלמותשרבעריםאנואכן

,רחלממת•ת·הצמאיותמןאכחריםהבריס•ם

ימיםלנםיסהירהחרישה,הסנכלרונית

פרו'םהרית,סויונ .Kדרמ.לןדםן.ךגזסיתנסים

ןהקוס•הסנכהגולדאתןrרביאיזירור

ךת,קתפ·סוםית·מיגםית, Kשבחלםתמ·גתםול

מרכזילעמימןבפחותאויבשלפתע

למנועלערלה"ב mאשלוההגתוננותהתירת

רם.רכז,מןת nאמררגתמולמערלתנהילו

.ךרכ.רהו,תהאשבהחיררםשעתייר 1חז 1

 ,מימןכקליעיאויזבמןכזפזותלעפולאם
שלהכללירכרן nהונמחת , mכהכנחרהנ

אף 1Kילקעיםבםיםממקידכיריהמכרז,

לשערקשהאל •יחידרירון Kפנבקךכירי

כדי•ונ.תרנההכערהשלקהל .nרברלר

כסלוםחים•באומןנמרךנדרג•ח•ד•ם

שאיןי, mוא.זבסולםרוברלKלד:ז.כא•

שקהלרלהכערההדורשיםהנתוניםכלנירם
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cם,יסםלךכ,הךרןשרתרה.דהנכהסםכרתןלו

וcרבי, D'רסרוcםואחרי,םרםס,םיםזה,

וcורת"סמוcתויםםכפיהרהבבדרלההסכנה

וcירכהתקונתשבסקהרההנהn,םבדרג.ד"

תנמרלרלרת Jלפבלו•תהסכהונדררשה ,Kתן

כ.נאסר•,התבררת nהובונשלרכלשלאסרובירת

בדבררת Jהנדברם.ונלוסדתסתיסללסחדתאר

הובסרםיישהבסיס rרהוcרוב11ירקהבמשירין:

וcדחקבנהלכוcןרהרהל Jאיהנכחורכ"נתרן

DJ' בת'K ירתcב.וn:הונחלמתיתר:r סכנלורבית

לררוסוtיבנסרןוסהרתה.תוcוt,ןרםנםהדחישה,

םסםהלכםלגתמןלרלת Jלסוסרתילםרל

שתותףקבמקהר.אבסן•חברןתומספהל

וא.דבהוcרירבסיסיוcןוא.מירנקית,הכיהר

םיררסרין lCהאוםנם ! Dשהםנוcשרירקגחם

דיברליו Jסהו•םר•,זכדירת.שחייוסל

,רונההקלי,ים,נסים•בנ,יןמק·מילן

לי· Jבבןפנזרהלוaו•תו>ןרלוcוcם•חוק

רנ,ר•ת!

הוכאישרלוםfכט

הוcונוסרילר,מרן•,ם ,Kךובזכירשלובסנזר

רסעםרליסרוcל,ליחן,םםהתיכון,לםזרח

כםסיכתחיסית.בהחלצההרתכרלענרי.ם

סרברת nכמהנתןבסרבושכינסהנזתיאנים

כדובר ,שהבןהסתוםכלם Jשזסלוcרלת,

בנז•רתכהמלנזובוררחויןקםתהליבוcםז,

כנזנחןלנזרב,שילוחכיןכמחלוקתהשנר•רת

רםאשררתנזזהכתרנזת Dו" lCחלישלהשותר

חכביבתהשם:,בחביםשינם ..וcובר: ,ר nזר nה

םיוחר.רריןצמרכייםיאינםנזררונריםקבונז•ם

ן•ם ,Kךחלליהתקנ:•ככנזזהנ:בהנזייהנזנ:רת

שהבוcרוהכשנהלםניגר , 19.58שלבת

וניוcיןשרכים.רבידםראע nלהלנזרל•ם

כעבורלהתתפחהלנזלוכנ:ונבזלרןשוברכן

סובתםעוcלהרםבירן-רירתיר,שנה

הלחזרתדריהזןלבהנזהלאלשאננ:רת 1ח cל

ת Jבשעהזמתועתוcר•םז:זלחיל·הובשלרח

 ,בהןcקירוכ.ילל.רובזכ•רשלהזביקררר
דרישההללנזוcתחרסשלכהליהובז:•ררשוcין

הקרוב,כעתידנ:וביררכזוcת

נזלניבתהעםנייnניןתר ,,,תסרהנ

אל.שי;םלנזהשובןנזרתכדברזסללוcהןדו

מה.כל : • 1947משנתלרקה nהבנולות

שקוחתימההרוcוc;ןלת tJ \נ! 1/!נזללישזירע

זרלשוcלהוננוםחשיבותיבכרבעתרנרת,

הזיונזרתהנזמדותוcלהשרלוcוcתבהנפרתי

שביתתהסכמיבנידוןהצדד•סcםנ•שנקסו

משלי.J;ןרהשום IICרו,םתפיואלךנ,שק,

•ו•םםזכ•ררתשלחוהתבובםזברהתזדהי

זהוהירהנזרים-וyןפרחלרקעלבשלים

m ררוקcעצהשקםהנקיסתפנלפוn•o 
תשובת•יעיוק .זובנזהיהסתורכ•דצ

פהוcלוcהזבעניין ,,,,וcיניכוcרשיה.ת:

נכשתםנזזרתמשוהבכנזתרניים.שקוחתי

לחוררהערביםבדרשיתלוcררתהברורהרנרן

רלבייםהחלרקהרלכנרלרחהחלוקהלתנכית

כיסרןה1םבחסיםובחיכחוcתהזעררך

לקדוברתםהלחזירהערכיםנ:םרובחרשד

זר 1 ' 111הם,ידםל Jשבןם;ןלהסדרהננזת

tרחהאלוcהל ן••שתרבלם,םרהר,רריו

בירחרא.רבייקסוב•דחנזםוcררמ.נ:יוגcתנזם

ולם Jללחקשלרםזל:ביוcהנזסרהידר:ז.קך

 rר nהסרח mוcסםרדכרךזר"םםרכםך
רונ:.ר.וcינניד: nוr cו nכלתייבהישארלית

הערביםכדרישתרתמכחכשרה•מלהאםין

לנזנ:םישכוcניחהלרקר"בנרלותלוcזרר nל

ב•ולשםיאיבוtלמהדעnיכסוהnונג.י

התטין•. nmנלוסדnיםכססוכיםםא

העירות.וכין mזםבזורקזסלזלםסוtר

בנידוןמסליrזלרוברתלי.שיויכזמ.ר:

שייםדו.סמףחננtי nקוו mולתים•ר ..רז

סלבסוסודבבר:חיהפ rוחכלחומותיי,

וtו•םשליללכהזםליכרלוחםרררחבשון

"מושבאאלזירע,כובוכןמבייב,שאיכר

העמים.ובשMפת x-בירוcר•רםשםס

 .מסהל·ונספ• mדכ n:םרלאוב.ינואלמית

כקאהיר " mהווםאדיייו"רץזדת

כהאקירנננזiדלית mז 11oרהסנהכםרף

דוc,פרינקית·וcםחתית, nהםווcזילירר.ונזדית

החירפות,כלביסוcרלובדינחנת.ר uסהכ

סנתייגנשמלפניאכנחבנובנזרידת:זזיעו:ז

ועדיתאסרשובררכהז,דקוnהההבדל

כוcםר•:זק nודn•גוaווות oמזחהנכאנדוננ

זוינוראק,•רזיערתמשחתם•הירוסאכיר"
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 .ט,קזרתלכןםרצסם, Dת llרקעביקר

רtלקרםרתרת 11םדרןס".•וזאיויח•ד•ם

הקוופנ•זםתרת llובניביוסונות,גיםםירת

הקר· rוםןם,ןבחס•תםהי llכבלןלםגtהייתי,

בםהדידמינותיהםגcת uסוייי~רניםסית,

 rללחוסמכנוסלתים 111ה 11דזוברזחלת:ם
 תד•,,.סלחזותהלובגתוכך;fןהינויהדכול

ודקודקהי.רפסיהלכלרקםרניםסיתזסלוים

וjולת lC J 'כlll lהלגיםרהענירםםגc,םג

וףוtזוcנרסלדרפ,ז•סיביי"נהחסוחילזם

הלקתמרןם.כחםיקז•ב .nרת llלקלביסברו

דוtרסינק"יס~tייתי,ךגרן ,11ןזסלהחשרהםזסדו

הח•תרוובלכןןאבקאה•ו'היהישוברכרז

-הזבתזק•בההשתתפותל Jהדסבייסי
בחשבוןנכי• ל11םאדבר,נאצרהסיבKל

תזובולת•תתונוחלזסהס•קהזרדדב"וtת

צ•ו•םואמתחובסזסל•דתם Jרlכרםירםרמ•ת

 • nהה.גייםKוליזםJןקתתות, llמארגנוים
דממהל.קולהוב:ת ,,הפכהשלויוני•

.הא•מפריאליזםנגדהמחאותוtרליר 1דהק•

כ.מקפהב•הונזסמוסת•שלאוובנד.רובנווביי

שהיודזוהלטבגרוזה,llלוניפרלןסי•דם

ל ll'Jנnסיתולבתיםרוםנתבלת•הלתהסק

גcמירקהולn Jהמערב•והרןםרקא~רס•רת

באושן,

הןרזנודיה 1מ n1רמ.בתקסהמסקנות

נולצוuושל•ר nהכחרלמד•:ברורות

הוJמוס•םלחורוב Jםהבכ•חןדרךב•שושי

כבלנכרתוסלשובז DII '11םליך K •לחרד

העזרתנול Jמםיזהשואשמרנורתארחן

לבלהסובייטי,הדרג nובמלתערהליחלז

 nזס:נםה•שבירהגדי,וcתכזסrסשיתכו-ב
בנככnריםוכמעםלמידעלוביםהםהז

זלת llןן,םבנה ריל\C/.':כהםרלרייראותרכו:,ודית

לכ,Jל•ןלבויהבצרהרידו

ל Jוה•ב llעברתנ•זספררםמוהיזרןרת

הבלירןבשוילהר:,והדית ll.להםתיירבסירן

שרמייםזםיירםתרבים Jואשוהוח-ם ll •סל

שנאצריחכואםבם .קולשההוב nנבבדרהן

התנו·בסםפרןייגרףסרןבאמתחרסוסככר

לגרשיוכיחמיין Kהקומוניםםית,פולה

הזההשפoרןבפניעלמדונווברכותר ,,,,יכ

זק•נ•ר~tס,םחידברהליגרף ,,..

הקרמרניסםיתסהמפלהברבהר Jהנכוחסתו,

הרזובהנ ח1/'ףנזואישרכחזקתנוודנהזוכברים

הקרםר·רן,זןנםאלש(כשם ,.,,,,ווטהת

ובכרכן),ו n11םםנוםהשייילאר.םניםםים

שלדידייוסזרדייארהתסזל:,וםיםעוהרב

ל Jללדוככדישבמערבהזמירירהקםאםרו

 nלזסןזרפם.זןחדהלככר ,דןכנרתירסוהר
 .בt1ורסיבניםןדברירי,דעלרושם

גcירםיבפניהו nנר 11ל 11שיוrזל, nובדינ

םסתתםהרסולהנור•נרתלםרתיה nרה.cuנררנב

ירם•הם llסםני Jnתיר llלשוKדי.רוtירםיי,ם

סלונירת r:הקהםררנוובירתלםות•הם nרה

וcיסלרהבלת"יוtירמיי.םהKק•ךJרmיובסתתםי

ובתקהלהתובזרלתיבנזקאווסהלקלאיןכן

נסר Kהוכלn,סרתהבררניםזיבורילסחי

סבת·ה,בר•ם)דם.ל•סים(ובזר nשיאחליר

•שאולדםינתונClנם,רנו•הד,בוcרהתקבלר

דר.ם.ברםבנות cנnרא,חורנרתבשנתייםפצרה

 Jל(tסירוהסבםרב.ינלא.וםיתדוב,רןךרת

באסיהובםזופת)םנוההורהקהיידדותין•

םבליבירה)(א.בנה,רבפגcהpיר(כרוהפ)

כלכיל.תבמיחנהרבםריםלווסבסיתמבחינה

lt ךrוחיםתנורדםובאמצזwיכב.tחזק,ררוג

ורכ•.םהםשוניםשברריהלחזי JמנlצKרף

וורח.ם.ונםס•רם Kכרדכבןהרגtוסבהם.ראדיר

הםםרזבאיורובםלא.חותהוס:.תםשם.וככליל

מ"ללרת nבוינן Kרב J nדםינרגcךהפרסי-

סרנ•םחלז • Jרבאזמווtבומיםבםהוסתובש

שזסוננה nגtקהיו nהלחםוכיברוראחירם.

סליKבנםרם•םלבתלנרםףמבשירב•דם

בא•יום.תצובאסגcרבבלשיוזרלמירנת

דיכומבןהרסיסרהקררפניסםי mהםזכוח

 .r.רנווינהדם•ניתלם,ולהבנוריהר,~זרת
בשוכםבידלנ.חי,יגtסרםנר 11שיוחל,נרג

בוסלזיינוסוווולייקנוסWןllלוזרתרים,

ונפסלותהים.ירןל Jבסוסכוירשמורrחכך

תסםסזר,,הרביכנהלnיסואיםנxרוכן

ל.חרסוסםםת uהוהחכהלKפשםלותבידי

 ...הלוtבאזורת.דרתרת•הזסונסו

עביירציחק




