
ה קנ•׳׳הדב־סדן של־ □□או לילדה!״ נעליי□ מ
 למשוגע- הנחשב אדם ישנו מוסד בכל

כולו. סד ד,מ בנוי עליו ואשר לעבודה,
ה האנשים אחד היה .ליבר שמעון רב־סרן

 בד,פ־ לעבודה. מביתו יצא ור ש עם אלה.
 ואף לועס, בעודו לכסאו חזר סקת־הצהריים

 מוקדשים שהיו במחנה, הסגורים בערבים
ה עד לכסא תק מר ישב ובידור, להווי

הלילה. של המאוחרות שעות
 לתת גם ידע אף הרבה, דרש המפקד

 כי מעבודה, להשתמט היה קשה כפליים.
כהח קיבלו אמר״ ליבר ״רב־סרן אשר את

עמו. שעבדו הפקידות כל נחושה לטה
 בנות לעבר 27ה־ בן הגבר פנה כאשר

 שהיה בערב גם להעסיקן ביקש בית־הספר,
 אינכן ״אם הציע: ובידור, להווי מוקדש
באפ־ יש אם אבל תעבודנה. אל יכולות,

באו. כולן עבודנה.״ תכן, שה
נמ ליבר של עבודתו כי ידעו מעטים

 8 או 7 בשעה בחזרו. בבית, גם שכה
השולחן, על הניירות חבילת את פרש בערב,

עבודתו. את המשיך
לרוב, נסע, לא השבת, ביום לשבוע, אחת

 לעבוד יצא בבוקר, בחמש קם אז לעבודה.
 בשיכון החדרים שלושה בן הבית בגינת

 ארוכות שנים אחרי רכש אותו צבא־הקבע,
 שעתיים- כעבור אשתו. ועבודת עבודתו של

 את העיר קפה, הכין הביתה, נכנם שלוש,
למיטה. ארוחת־בוקר לה והגיש אשתו

הניירות: תור בא שוב הארוחה אחרי
בית־הספר, למען עבודה של ת ארוב שעות
מצטיין. כחניך אותו סיים עצמו שהוא

לגינה, אשתו עם שוב יצא בלילה, לפעמים,
מנורת־שולחן. לאור דשא שתל

 לשמעון גם ראשונה אהבה ואת היתה
 בבלגיה שנולד הצעיר, אסתר. לאשתו, וגם

 הכיר חדשים, שלושה בגיל מאביו ושנתייתם
 משך בבית״ר. עדן, בת השחומה, הנערה את

 בבית״ר יחד פעלו יחד, הלכו שנים ארבע
או וכאב,״ כבעל כחבר, ״הכרתיו ובאצ״ל.

 דבר.״ בכל מושלם היה׳ ״הוא אסתר. סרת
ה שבא עד סמל, היה במלחמת־העצמאות

 נפל בצפון תל־עזיזיאת על בקרב מפנה.
 שמעון החיילים. בין בהלה ופרצה המם־מם

 בכל לירות איים חבריו, אל פנה הסמל
 המוצב על עלה חייליו בראש בורח. חייל

קצי קורם סיים חדשים כמה כעבור הסורי.
שו בקורסים והשתלם עלה מאז חי״ר. ני

 עבודת — בעבר ■ מקצועו את ושכח נים
ביתו. להיות הפך הצבא יהלומים.

 ראשוני בין היה סיני, פעולת כשהתקרבה
 אוכל ״איך לאשתו: הסביר הוא צאים. הי

קר שעברו אנשים המלחמה אחרי להדריך
בעצמי?״ זה את עברתי לא אם טנקים, בות

הקטנה, נורית לפתע פנתה החמישי ביום
ל יצא ״אבא ואמרה: אמא אל >4ה־ בת .

 נפל שעות 24 כעבור יחזור.״ ולא מלחמה,
טנקים. בקרב ליבר רב־סרן

 לבית־הספר נפלו, על הידיעה כשהגיעה
ל הבנות מיהרו שנתיים, שרת בו לשריון
 לא ״פשוט מחדר־עבודת׳. כסאו את הוציא
 אותו על ישב אחר שמישהו לחשוב יכולנו

עליו!״ ישב ליבר שרב־סרן כסא
ה־ את אותה לימד שאביה הקטנה, נורית

 פוחדת קאליבר!״ איזה ליבר, ״נורית ז: חר
לפתע: אמרה השבוע בגלוי. עליו לדבר
 לי ״הגידי אמה: שאלה משהו!״ לי ״חסר

 זה ״את נורית: השיבה לך.״ אביא אני מה.
בעצמו.״ לבוא צריך זה להביא. אפשר אי

ע כרג  הייתי אולם חיים. עושה אני ״...
 נעים. פחות אולי אחר, במקום להיות מעדיף

 שחברי ההרגשה את לסבול יכול איני
ם... נמצאים נל מבצעים, ■שים, ע שהם ש

 רק בנחת, לי יושב ואני ונפצעים חמים
הר אותי. שיעבירו ביקשתי בצבא. משחק

 בדיוק לבוש אני כהוגן. מחורבנת גשה
 כשאנו לכולנו מחולק כבוד אותו כמוהם,
 אולם עלינו. מצביעים אפילו רה. הע מגיעים

אני. ומה עושים הם מה יודעים אנחנו רק
 זאת למות. רוצה כך כל שאני אגיד ״לא

 לשכב רוצה איני אולם רוצה. אינו איש
 שם. שחברי בשעה ושליו, בוטח במיטה׳

 שומע שאני היא, ביותר הגרועה ההרגשה
בשל ישן שאני בשעה שנ־פלים חברים על
״ ששם למרות וה, מי... קו מ

 מלים של הצטעצעות פש!טות,.ל/א שורות
 הכל. את אומרות הן רגשות. של והשתפכות

ב לחברתו, עשרים, בן צעיר אותן כתב
 לא קפלן נחום האחרונים. ממכתביו אחד
במשק היה הוא אולם ת. למי כך כל רצה

קפלן נחום

 היתד, זהבה ואחות. אח היו וזהבה יעקב
 היתה היא שנים. בשלוש מיעקב קשישה

 ממנה למד אותה, אהב יעקוב ועליזה. יפה
 היה זה האסון. אירע אז אותה. והעריץ

תל ׳12 בן היה יעקב שנים. שבע לפני
 בתל־אביב. ביאליק העממי בית־הספר מיד

 בית- באותו ח׳ כתה את סיימה זהבה
ספר.

 גמר טיול המחלקה ערכה הסיום לקראת
ל תצא שזהבה רצו לא ההורים לגליל.
 הצופים חניכת היתד, זהבה אולם טיול.

ה הטיול. על לוותר לעצמה הירשתה ולא
 לנוח חנתה פינה, לראש הגיעה מחלקה

 עמדה לשם קרוב במקום. המכס בית ליד
במכו נהג החיילים אחד צבאית. מכונית

 ובעלת מעצורים, ללא המקולקלת׳ נית
 היה יכול לא הוא מטושטשות. שמשות

זהבה. היתה הקרבן עליה. להשתלט
עצ נזרוב יעקב היה לתאונה שני קרבן

 קשות. בו פגע אחותו של מותה מו.
מאוחרות בשנים בו ניכרו האסון תוצאות

ב היו חבריו הרצועה. של הצפוני בגבול
מש של הרגשה הרגיש והוא הרחוק, דרום
 היה צבאי צו שבתוקף למרות — תמט
אחר. במקום כחייל חובתו את למלא חייב

 כתב עוד בנובמבר, הראשון החמישי, ביום
 בד: ציין שבירושלים, לאמו אחרון מכתב
(לדא השמחות מכל רחוק רחוק נמצא ״אני
 בשקט...״ לישון יכולים אתם הרב!). בוני

 יצא המכתב, שנשלח לאחר ת שע כמה
לרדי חיילים כיתת בראש ום1נז קפלן סמל
 בפרדס שנראתה פידאיון, מחלקת אחר פה

 עלתה נסעו בה המכונית למשק. מזרחית
 ששה הפידאיון. אנשי שהטמינו מוקש׳ על

 חיילים. וארבעה אזרחים שני נהרגו. אנשים
 התראה, ללא וכך, הנופלים. בין היה נחום
אליו. החזית באה

בירו נולד ״הוא נחום: של אמו סיפרה
 שרר .1936 במאי 19ה־ רעות במא שלים,

ב בשמירה היה אביו בירושלים. עוצר אז
ל כשמסרו ית. הרחוק העיר מנקודות אחת
 חבריו עם שתה הוא בן, לו שנולד אביו
 יהיה שבנו לו איחלו וכולם הבן, לחיי
 ולעמו.״ לארצו ומ״ן ר גיב

 בבית כבר לו. שאיחלו כשם יה ה נחום
 יוצא היה ילד, בהיותו הירושלמי, החינוך

 פגע השיעורים בא.זד החלשים. להגנת תמיד
 המורה כששאל במורה. חלש־אופי תלמיד

 נחום קם קם, לא והתלמיד זאת עשה מי
העונש. את עצמו על ונטל

א כלכל חיים, בבעלי לסכל אהב כילד,
 צמחוני היה שנותיו רוב בהם. וטיפל תם
החיים. לבעלי מאהבתו נבע זה דבר ואף

 קשה בתאונה אביו נפגע ילד, עוד כשהיה
 החל בעצמו, לטיפול ד ע זקוק שהיה והילד
 אמכר״ תקופה במשך באביו מטפל

 הרבה חבריו, ועם הנוער, תנועת במסגרת
 .פינה בכל שביל כל כמעט הכיר בטיולים,

ב עורך היה הטיולים כל את הארץ. של
 לנח״ל, התגייס משנה למעלה לפני רגל.
 לחבריו במל. לדרגת הגיע רבים, קורסים עבר

 מלא שמח, כבחור תו א הכירו ופיקודיו
 על משמחתו להשרות היודע בריא, הומור

פעולה. לכל ומוכן אמיץ הסביבה,

 הפך ועליז, שובב נער שהיה יעקב, יותר.
שו כשהוא בעצמו, ומכונס מסוגר להיות

הא אחותו את שהרג באדם לנקום אף
הובה.

 למד העממי, בית־הספר את שסיים לאחר
 שם על המקצועי בבית־הספר נוספת שנה
 היה בבית המצב אך בתל־אביב. פיין מכס
 הלימודים. המשכת לו לאפשר מכדי קשה
 תל־אביב, בעירית פועל הארץ, יליד האב,
 היו מאיטליה, שנים 25 לפני שעלתה והאם

 עוד בבית היתד. מלבדו חולניים. שניהם
 נאלץ יעקב דחוק. היה והמצב קטנה אח״ת

המש בפרנסת לעזור כדי לעבוד להתחיל
פחה.

ב קלה באתלטיקה להתעסק התחיל הוא
ב ההורים. בלחץ להפסיק נאלץ מכבי,

 איגרוף, ללמוד להתחיל רצה אחרת פעם
 זאת מנע בארץ, ידוע מתאגרף דודו, אולם
 לא בבית המצב גופו. חולשת בגלל ממנו
 באוירה התבגר יעקב סוב, פעם אף היה

האסון. צל תחת תמיד קודרת,
 בשכנותם, , שגרו ליחידה, מחבריו רק
 על בצבא, בנם עלילות על ההורים שמעו

 חייל היותו ועל בהם שהשתתף הקרבות
 פסק לא שרותו בעת גם ומצטיין. ממושמע
ב שהיה ש־אד, ידע הוא לבית. מלדאוג

נזרוב יעקב
ה בשבי נפל הבריטי, בצבא חייל שעתו

 תו שה שנות בארבע וחלה ביוון גרמנים
 משום בע!ל. לבדו לשאת יכול אינו בשבי׳

 את ט לפש, חופשה בכל ממהר היה כך
לעבודה. שעה כל ולנצל המדים

המלא בבית עבד האחרונה בחופשתו גם
מש את הביא גיוסו, לפני עבד שבו כה

 נעליים בזה ״קני באמרו: לאמו, כורתו
לילדה.״
ה שלח נעלם, הקרבות, התחילו כאשר

ש ״כנראה כתב: בו קטן פתק רק ביתה
ה אבוא מתי יודע לא מלחמה. התחילה

תצטערו.״ אל ביתה.
 את לבקר ההורים נקראו יומיים כעבור

כ בדרום. בבית־חולים ששכב הפצוע, .בנם
במי טל מ בנם את מצאו לשם, שהגיעו

 הוא ובחזהו. בבטנו פצוע הכרה, ללא טה
בבואם. עיניו את פקח לא

ה מטוסי של צליפה בעת נפצע הוא
ה בבית מת ימים ארבעה כעבור אויב.

חולים.

ליכד שמעון

לעודף □אה החזיח

מצרי□ פגישגתע□ שלוש
 כהן (״סוסו״) יוסף נפגש הקצרים בחייו

ה בפעם הזדמנויות. בשלוש המצרים עם
 ושלוש שלושים לפני זה היה ראשונה

באלכס העולם, לאויר יצא כאשר שנים,
 ילדים מילדיו, היו מצריים רופאים נדריה.

 ובבית, ברחוב למשחק חבריו היו מצריים
 אז אחת. בכתה עמו למדו מצתים נערים

המצ לבין בינו הבדל כל סוסו הרגיש לא
 בן היותו בגלל אותו שנאו לא הם רים.
 היה הוא אותו. דלפו לא הם אחרת, לדת

מהם. כאחד
 מצרים, את יוסף עזב משפחתו עם יחד

 התגורר ואחיו הוריו עם בר־מצוה. בהיותו
 גדל תחכנזוני, בבית־הספר למד בתל־אביב,

ה זכרונות כשרק אתר, צבר ככל וחונך
רוחו. לעיני פעם מדי צפים במצתם חיים

 מקצועו את לבחור שעתו הגיעה כאשר
 זה היד, דפוס. פועל להיות בחר בחיים,
 בדפוס, עבד הגדול שאחיו משום בעיקר

 הוא המקצוע. סודות את ללמוד לו עזר
שונים, דפוס בבתי עבד מהתחלה׳ התחיל

 בגיל היה המקצוע, בשלבי במהירות עלה
מומחה. דפוס פועל ביותר צעיר

 מסורתי. לאומי חינוך יוסף קיבל בבית
 ההתנגדות תנועת החלה כאשר כך, משום

לע היה יכול לא בארץ, הבריטי לשלטון
 ללח״י, הצטרף סודי בטקס הצד. מן מוד

תחי במחתרת. הדרגות סולם בשלבי טיפס
 ברחובות כרוזים ומדביק קשר רק היה לה

 לנשק למומחה הפך יותר מאוחר הערים!
 מחנה של המדריכים בין נמנה ולסקטיקה,

לח״י. של ההדרכה
 עם הצטרף העצמאות, מלחמת בפרוץ

 ב־ ,המפורסם השריון לגדוד הלח״י יחידות
 בגזרת לחם הוא שדה. יצחק של חטיבתו
ורמלה. לוד על בקרבות השתתף המרכז,

 עם השניה הפגישה נערכה יותר מאוחר
 היו לא הפעם המצרים. — הנושנים מכריו

 סוסו כך. כל חברותיים ביניהם היחסים
 והתקפות פשיטות של רב במספר השתתף

יחי עם הגיע בדרום, המצרים מוצבי על
לאבו־עגילר״ עד דתו

 הירבה סופרים, עם התידד תקופה אותה
פר - ספרים הוצאת להקים החליט לקרוא,

 בנו את והוליד אשד, נשא לכן קודם טית.
השח אחת שבע. בן כיום מישר״ הבכור

ספ ספרים, הוצאות שתי סוסו הקים רור
 בעיקר בהן הוציא ולמקור׳ ישראלית ריה

 צעי־ ישראליים סופרים של מקוריים ספרים
תם.

 רב־סמל של והאחרונה השלישית הפגישה
 שעבר. בחודש נערכה המצרים עם כד,ן
 ביחידת הוצב מילואים, לשירות נקרא הוא

 הר,ימאי למסע יצא השריון, בחיל זחלים
לאילת המצור פריצת היתר, שמגמתו לסיני,

 בצד,״ל. סוסו גשאר הקרבות, תום עם
 שזה לצבא מידיעותיו לתרום רצה הוא
 ידי־ את ניצל הצבא מתארגן. התחיל עתה

 אותו מינה הדפום, בענף הרחבות עותיו
 בתפקיד האויר. חיל של הדפום בית למנהל

הקבע. בצבא שנים שלוש שירת זה

יל ושלושה אלמנה אחריו השאיר בבית
דים.

 בשלום. יצא המסע בשעת הקרבות מכל
כ הקרבות, בשוך לנובמבר, ברביעי אולם
 עלד, מסעה, דרך לסוף הגיעה יחידתו אשר
כהן יוסףמוקש. על מקלען׳ יוסף שימש בו הזחל

! הזה העולם ס ס 17ס


