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 סיב, ילאסז לקור-זרום מסליא ס9?י ?עוך13 יעולם"זל
 וטס45רים בו ?ה94ד1 ס4דול ס4שי1ז שת לונדון תוזסי 9ק4לים?לסם
 שראש. למזות שין אי9ת1, ?עיר 8ת או 8סרית1, 5ת 1"?רשליו,
 ייחוסינו משאת הראשה העיר מן שולקים זינו יש1ךה, ייסךי

 סזירומ'סם 4סל משוקדים 4כאומינ1 וילל וי4ויר 28ייםסי1חמים
 לא איר צם, ע1טד טשסריסם שי י1ד4ים, סם חדי1מסנ1מיסם.
 91מ?סת, nfg ?יסא 9סל 4ח, ןיגע ולא ססייקית טןי?5טט
 ים?ךיה 4498ים סיאב ?אב הטיל 4ים ?סיף טלא עוד,ולא

 ינו, :שינו ימצן רק לא בו 4ןכה 4?ר - ל44ח1ן 81ףייחס45רית'
 לברא." ס"סיךים ייסר וסטיקים פריים מטים יטען 8םסי

 צ'רצ'ילוינסטון

 פרימפלי ב.מ.
 בנסיון עומדתלונדון

 הבריטי, ברדיו טריסטלי הסופר של שיחות שתי מתוך לוקחוהדברים
 ~rRnswers-. השבועון לפי כאןופובאים

 שמראהו זה כרך - עצמה ולונדון האמריקנים, כדברי בזה, לשאת בכוחם לונדוןאנשי
 ללא פרועה, הפצצה העיר, הפצצת של העובדה עצם בזה. לשאת בכוחה - אפורכים

 לחרון. של ונאונה לנדלה היא עדות-מאונס היא אף העולם, של דמיונו את שכבשההבחנה,
 כי הייתי, סבור דרומה, הבאים הצפוניים מתושביןהפרובינציה לרבים ברומה r-WN זמןהיה
 שעזבנו מאותם גם צחיחים לנו נראו חסרי-הצבע הגדולים פרבריה ז לונדון את מחבב אניאין

 אל פנים בהם, שנתקלנו ועניות עושר של הקיצוניים המראות את היינו שונאיםמאחורינו.
 נשים מלאות ההומות, הנדולות המכוניות נישאו בלילות שם מקום בלטם-אנד,פנים,

 וכל. מכל הנדחים העזובים, מחוסרי-הבית, של פורי-הצללים 5ני על בעכרןמזהירות,
 בחוץ-לארץ, הבירות מחיי אפורים שמחה, ודלי נון דלי לנו נראו כלונדון כאןהחיים

 הפרובינציאליות. בערינו לנו הזכורים ההיים מאשר בריח, באופי, פחות מצוינים נם בזמןובו
 ועוד. עוד לקטרג, הוספנווכן

 הלהבות את ורואה גבוהים גנות אל עולה כשהייתי האחרונים, הלילות באלהאולם
 כמה הנה, לנור שבאו אחרים כרבים השנתי, העיר, של הגדול בנופה פתוחיםכפצעים
 המכותרת, וחברותה בנעימותה המדומדם, המעורפל, בחנה לונדון, את אהבתיעמקה
 ס4שו.בקםמה

 היתה השמים שמחצית כך, כל עגה באש בערו אחרות להבות אשר עת אמש,ובליל
 לילה ב,אלף הורודים לארמונות ימו פורפלנד' ל,ככר מסביב הנבוהות והמרפסותלוהטת,
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 בולטים שחורים, צללים עוטים פולום מס. של הצלב ואת הכנסיה את ראיתיולילה',
 לחניון ממל-קיים כעין כאן והיה הכתומות, ותמרות-העשן האדומות הלהבות כננרביותר
 ולפראות. לאוילות אשר הסומק הברק לעומת נוצריולמוסר

 המלחמה וכתום סכנה, חיי של ארוכים פרקים עלי עגרו האחרונה המלחמהבימי
 ולהתדבק ונעלי-ביתי מקטרת ,איש של היי-שהה להיות רצוני ואילך מכאן כי החלפתי,ההיא

 האפשר. ככלבפחדנות
 אינם כאן תשמעו אשר הבאים הדברים כי שתבינו, כרי הנאת העובדה את מצייןאני
 להם המוצאים ,אוכלי-האש., הגבורים מאותם אחד מפי ולא חלוש, בר-גש מפי אלאיוצאים
 למה בדיוק מתכוון אני ארי סכנה על מדבר שאני בשעה ובכן, המיקרופון. אל דרךלעתים
 בה לשאת מתאמץ אני לכם ברומה אולם בה, שמח אני ואין בכך, רואים ברובכםשאתם
 כשורה, שלא להתנהג ולא ביכלתי, אשר ככל בדוחהברוח

 לי נראית הסכנה, בתחום שרויים כולנו כמעפ סוף-סוף, אנו, הרי שכיום זו,עובדה
 רואה אני יותר. הפוכים מקויה כאחר אם כי הזאת, המלחמה של הרעים מקויה כאחדלא
 תכונות כמה בעצמם שפיתחו ציויליים, אנשים אשר עת הקודמת, המלחמה לגבי כתיקוןזאת

 במיליונים. הקוצר יד תחת נפלו צעירים שאנשים בעוד בשלוה, חיובלתי-נעימות,
 ששה של בחוית ; לום שליד לקרב בהכנות עמוקים היינו שנים וחמש עשריםלפני

 היו הבא בקיץ אולם הנונה. מנה היתה זו אבידות. אלף ששים ער מחמשים לנו היומילין
 ועירי - הארץ בצפון שלמות ערים היו 1%6 ביולי באחר יותר. הרבה ,שמחים"הדברים
 שלהן. פאר-הנוער את אחד במחי שלכלו -בתוכם

 הזה. המחריר כקציר היה לא עוד בוקר. אותו נימפו לבית-הספר חברי כלכמעת
 אל באות הפלגרמות בעוד בשלוה, היושב ציוילי איש להיות ההיא בעת היה שקשהודאי,
 הדבר. היה שלבלתי-נשוא ודאי - הרף, בלי ונדלות הולכות האבידות ורשימות ובית, ביתבל

 שם, אשר לסכנה שותפים אנו הרי סוף-סוף הרבה. מזה נוח במצב אנו שעכשוהרי
 בהקמלם. הצעירים אנשינו כל את ורואים צופים לאחור, נשענים אנו ואיןבהזית,

 במערכה העומדים הם ועצבינו השעות, בכל אלינו כרעש באים האויב שמפציצ.עכשיו,
 - ואמהות בעלות-בית חיילים ואנשי-דואר, חלבנים חיילים המכונה, ליד עומדיםחיילים - חיילים של מעורב גוש אם כי כלל, ציויליים עוד אנו שאין אנחנו רואים עצביו,מול
 במיקרופון. דברם המשדרים חיילים ואפילי - זה הוא לב אמיץ נדודאכן

 דברים העושה אפורים, ציויליים בבגדים צבא מימיו, העולם שראה ביותר המוזר הצבאאנחנו הקרב,- שדה של הסואן במרכו בלונדון, כאן הנמצאים בשבילנו נפלאה שעה זווהרי
 אמיתי, צבא ואתנעל-פי-כן העמי של והגילים והמידות הסונים מכל צבא בההלם,רגילים
 העולם. של עתירו תלוי לבלי-חת העשויה החזקה ברוחואשר

 קצת להעניק נם ואולי בכס-כבוד לנו לערוך יש כי מרגיש אני לומןמומן
 מדליות..

 דלא-נידי לנכסי סוכנות אצל פקיר המשמש בימים בא אחד איש אלי סר יומיםלפני
 שלפני משום מזועזע, הוא שעדיין בנחת, הזכיר הראיון בסוף כמשקי, רכוש לרשימתבנונע
 מצאו שבו לחדר עד הבית כל את והפילה ביתו לפני אשר בנן פצצה נפלה מספרימים
 ריקנה. לא מדליות קצת אני, מבור אכן, עבודתו. את כקור-רוה עושה בעצמו,בית מחוסר- לפני, ניצב הוא והנה המפולת. מתוך אותם להוציא הכרה והיה מחסה, ואשתוהוא

 ה ת ו א לנו סינלנו כולנו לא אלה, ציויליים-חיליים להיים לנמרי השלמנו שלאודאי
 האחרון בשבוע האלה, ההבדלים על עמדתי זה. בנידון גדולים חילוקי-דעות וישנםהטכניקה,
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 להקשיב נאלצתי ברצוני ושלא לביתי, מעבר מאד נחוצה בעבורה עשו פועליםכשכמה
 הסוערים.לויכוחיהם

 הצורך על תוקף בכל עמד אחד איש המהלכות. ההשקפות כל את וצנה זוחבריה
 מאיש טוב אינו למקלט שחומק מי שכל כנוכחותי, בפשטות, והכריז האזעקות בשעתלעבוד
 בעיני שנראה משפם - וכזה, כזה החמישי, איש-הגיים ו ה נ ה אמנם ואף - החמישיהגיים
 שהיה פעם כל למקלט משתרך היה מזו, הפוכה קיצונית דעה בעל שני, במקצת,חמור
 לאחוז וניסו אלה ממנהני-קיצוניות נמנעו לרובנו, בדומה השנים, יתר הצפירה. קול אתושומע
 אחרת. בררך ופעם זו בדרךפעם

 כולנו שרויים ואנו הוא, קרב אבן כי - הקרב של אלו בשבועות הדבר טובאגב,
 חיל אנשי כולנו שאנו לזכור בדעות, הבדלים כלפי רבה סבלנות במידת לנהוג -בתוכו
 אחרים, אנשים של המפליאה זרותם כלפי יותר רוחנו את ולהאריך צבא, אנשיאנחנו,
 ו. נ נ ה לקרב ם י פ ת ו ש הלא כי - מקודם, יותר מסבירי-פנים וקשובים, אדיבים יותרלהיות
 תוך אפילו היום, במשך פוגשים שאנו ואיש איש כל על נהרהר אם כלל, לנו יזיקולא
 של ובזעף בעשן עמד הזה האיש כי שהוא, פעוט דבר איזה של מכירה או קניהכדי

שדה-הקרב.
 ובבתי-החרושת במשרדינו המשוקעים קוררים, אנשים כלל אנו אין עכשיו הריסוף-סוף,

 אנו הרי ; מלחמה והמשיב המותקף הבריטי העם אנו הרי ; ובסמטותינו בוילותינוושלנו,
 שלנו. הציויליזציה עתיר על הגדול בקרבעומדים

 השראה ימצאו פורענות, בעתות רחוקים, שדורות ואפשר אנחנו, היסטורייםאישים
 טייסינו כי הדבר, שודאי כשם זו. בשעה התנהגותנו על שלהם ההיסטוריה בספרישכתוב
 הגבורים להקות מאותן אחת הם הם - העולם, של בדמיונו לנצח מזהיר מקום תפסובבר

 לעולם. לשכחה תוכל לא שהאנושיות אנדה, היוצריםהצעירים

 ושיחות ולארצות-הברית, לדומיניונים המוקדמות הבוקר בשעות הרבה משדראני
 העולם בכל אנו עמנו של קטנים קיבוצים ידי על נקלטות קצרים, גלים על הנישאותאלו,
 מקבל אני האלה "השיהות' בעקב מגלן. למיצר וער אפריקה לב למן - תבל קצוי בכלבולו,

 ככל מתאר, אני להם אשר במרחקים, היושבים האנשים מאותם רבים ומבתכיםפלנרמות
 נדיבות באיזו חדש, נסיון כל בפני עומדים במולדת, אנשינו כולכם, אתם כיצד ביכלתי,אשר
 והנתון המצפה העולם כל לעיני - ועולה, עולה רוחכם וכיצד קריאה, לכל נעניםאתם

 נהדרת. עמידת-ירי כדי עד ומתנשאה עולה -בחרדה,
 מכל הדומיניונים, מן מקטל, שאני האלה המכתבים את תקראו כי הייתי רוצהאכן,

 הבריטיות הקבוצות מאותן הלב, את ביותר המניעים המכתבים וביחוד, ארצות-הגרית,פזורי
 או האנדים, בהרי אולי מכאן, הרחק הרחק היושבות - ואישה איש רק -לעתיםהקטנות
 תקוה באיזו ועכשיו עמוקה, חרדה באיזו תגינו כי הייתי ורוצה נירח. טרופי איבאיזה

 ועל עליכם לדברינו מקשיבים הם ודמעות, מאור-פנים באיזה ושמחה, נאוה באיזומחודשת,
 שלנו, האיים ימי בדברי החדש המנהיר הפרקזה

 לאמור: אתם שיכולים וכמעט וזהיר, זקן חייל אם כי מגבוריכם, אחד לא לרוחתו, החיבית, ונעלי- מקטרת "איש הוא אליכם המדבר האיש כי לזכור, עליכם וזאת - אכן !סכנה
 סכנה למעט ערך מה ואומר: אני חוור השורה,-אכן, מן משתמט בפח,מוג-לב,
 והאמונה? הזאת והשמחה הזה הנאוןלעומת
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