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 לפני גלויה ממנו קיבלתי האחרונה בפעם
 בכתב־היד מכוסה היתה היא שנה. כחצי

 מוכר היה שכבר לו, האופייני המסולסל
ב. ר׳ באותיות וחתומה היטב, לי

שקבע ובכתובת במועד לבקרו הלכתי
 קם עתה זה רמת־גנית. משפחה אצל לי,

אף שביר נראה והוא ממושכת, ממחלה
.77 לו מלאו עתה זה הרגיל. מן למעלה

דיברנו בהן קודמות, לפגישות בניגוד
צה״ל, וחינוך הערבית הבעיה על תמיד
 לצורך תשומת־לבי את להפנות הפעם רצה

בתל־אביב. אוניברסיטה להקים החיוני
 למות עומד שהוא אגב, כבדרך אמר, לפתע

הבא. יום־הולדתו לפני
 הלצה זאת היתר. כאילו לחייך, ניסיתי
 בכל לי הסביר הוא אולם מצידו. מוצלחת
 בטוחה הרגשה בלבו שוכנת כי הרצינות

 הוא זו. בשנה יסתיימו חייו כי לגמרי
 הדבר. עם השלים וגם זאת, ידע פשוט

★ ★ ★
 בלונדון. בנימין ר׳ של מותו על קראתי

 באותו שבא ידיד פגשתי כן לפני קלה שעה
 הגליון את עמו ושהביא מישראל, יום

 בהיסח- בו עלעלתי הזה. העולם של האחרון
 הבריטיות בדמויות התבוננות תוך הדעת,

 כשלפתע מסביבי, המסעדה את שמילאו
 שהודיע העם, במדור בקטע מבטי נתקל

 בנימין. ר׳ הוא התלמי, יהושע פטירת על
שיחה. לאותה וחזרתי סביבתי את שכחתי
 באותה הזה העולם מן שלא משהו היה
 את כתב כיצד לי סיפר בנימין ר׳ שיחה.

 הלך הוא הערבים. על מיצירותיו, אחת
 השכינה שרוח הרגיש פתאום כאשר בשדה,
 גליון נטל הביתה, מיהר הוא עליו. יורדת

 הרגיש הזמן כל במשך כותב. והחל נייר
 ממנו, גדול מישהו אלא הכותב, הוא שלא

 העז לא גם הוא דבריו. את לו המכתיב
 כך כי, שהם. תיקונים כל ביצירה להכניס

 לו ואין היא, שלו שלא ידע הוא אמר,
לשנותה. הזכות
 מגוחך. תיאור זה היה אחר, אדם כל מפי
 כמעט נראה זה בנימין, ר׳ מפי כשבא
 הנביאים מרוח משהו בו היה כי טבעי.

הצי בחיים היה כמוהם, התנ״ך. ימי של
 לבוגד. חשבוהו רבים ומדון. ריב איש בוריים

ש דברים ולפרסם לכתוב היסס לא הוא
 לבור־ אנשים שלנו בהיסטוריה נזרקו בגללם
 הערביים למסתננים ברכה כששלח הטיט.

 כנותן ההמון בעיני נראה למדינה, החודרים
 את לתאר היה אפשר ישראל. למחריבי ידו

 בשאלה: פניו את מקדם בן־גוריון דויד
ישראל?״ עוכר זה, ״האתר,

 למדינה עתיד אין כי שהבין באיש־מוסר,
 גירוש ועל הנטוש הרכוש שוד על הבנויה
 אולם בדורו. נדיר היה פלאחים, המוני
 היה הוא יותר. עוד נדיר היה אמיץ כלוחם
 ־גם אלא הגופני, הפחד מן רק לא חופשי

 של הרוחני הפחד יותר: המסוכן הפחד מן
 מלחמה לכל המוכנים אינטלקטואלים, סנובים

 ומקובלים מכובדים נשארים הם עוד כל
 ה־ המאבק מן סולדים אך ההגונה, בחברה
הש של בור־השופכין את לעבור מחייבם

 מזה. גם פחד לא בנימין, ר׳ היריב. מצות
★ ★ ★

 מוזרים היו בנימין ר׳ עם האישיים יחסי
 ר׳ יזם כאשר אצ״ל ואיש נער הייתי למדי.

 והסופרים הפובליציסטים אחד אז בנימין,
 המפורסם הכרוז את בארץ, ביותר הנודעים

בוגד. בו לראות חונכתי תרצח!״ ״לא
עד בולטים נשארו אלה הבדלי־מוצא

 תש״ח. מלחמת אחרי כשנפגשנו מכן, לאחר
 על היהודי־ערבי, השלום לבעיות גישתו

 מזו שונה היתד, והרעיוניים, הדתיים שרשיה
 חודיה, היתד, עמו שיחה כל אולם שלי.
 שרבים תוכיח ההיסטוריה כי חושב ואני

 — הפליטים החזרת בשאלת למשל — מדבריו
 הפולי־ מדברי יותר ומפוכחים נבונים היו

במדינה. השולטים ה״מציאותיים״ טיקאנים
 יופתעו אולי הזה העולם מקוראי רבים
 הקוראים אחד היה בנימין ר׳ כי לשמוע

 פעם זה. שבועון של ביותר המושבעים
 הוא זה. את עושה הוא איך לי הסביר

ה החלק חלקים: לשני העתון את חילק
 שלא החלקים, ושאר אותו, שענין פוליטי,

 החלק את רק קרא הוא כלל. אותו ענינו
הוא השני. לחלק התנגד לא אך הראשון,

ן ר׳ מי י נ ב

 הרחבים, להמונים הפונה בטאון כי הבין
 לכמה ובניגוד רחבה. פניה בעל להיות חייב

 למראה האף את עיקם לא חלולים, סנובים
בה. התענין לא הוא הוליבודית. שחקנית
 הזה העולם על במשאל בנימין, ר׳ כתב

 את לחשוב אני ״נוטה שנים: ארבע לפני
 במדינת ביותר הרציניים לאחד הזה העתון

).820 הזה (העולם ישראל.״
 בעל היה העתון, של הפוליטי החלק לגבי

 קיבלתי פעם לא מפותחת. ביקורתית גישה
 לבקרו שביקשוני שלו, הגלויות אחת את

 לפעמים בירושלים. בבית־הטעלות בדירתו
 מתרחש מה — אינפורמציה לשמוע רצה רק

 מה קיביא, פעולת נולדה איך צד,״ל, בצמרת
 ביקש פעם לא אולם ביג׳י. של תוכניותיו

 העתון של מסויים קו כי אותנו לשכנע
 אותנו להמריץ או צודק, או נבון אינו

הזרם. נגד בשחיה יותר קיצוניים להיות
★ ★ ★

 מתגנבת אלה, מלים עתה כותב כשאני
ללבי. מאד פסימית מחשבה
 זה, אחר בזה מאתנו, הולכים הם הנה
הקדוש. והניצוץ והתרבות המוסר אנשי

יורשיהם? איה

מכתבים
די ר ש כו ד ח
 הר״-י במאמרו העורך כדעת סבור, אינני

וסורבה מצרים איחוד כי
 אמנת וםור?ה מצרים של התעמולה שופרות
 מרעה אולם זה מעשה על בהול מריעים
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ירושלים בר־כוכבא, יצחק
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 חיפה דנקר, אלכס
 במקרה היו הזה העולם מעורכי שנים

 הב״פיס הניוון. למאורע (בחושך) עדי־ראיה
 צ׳רה, ישב מהם שבאחד שמשון, שועלי של

 את המחבר הכביש מן קרב כדי תוך ירדו
 על כך כדי תוך ועלו נגבה׳ עם ולים ג

 החיילים על־ידי הכביש בצד שנחפרו השוחות
 נמלטו המצרים אל־נאצר. עבד סרן רב של
הרוגים. כמה אחריהם בהשאירם המקום, מן

ש ב אי טו
 ל״,., דר על עדים מטה, החותמים אנחנו

את כתבתם עלט מרדכי אליהו _עזרא השם רעל העיראהי היהודי כי והאמת, הציק
" את ..קנו ה״תבה לי' ),1001 הזה (העולם '

 בעל אביו עם בנדאי מולדתו בעיר היוד
 קהוות בשכונת ופירות לירקות נדולה חנות

 אייידר עזרא נשאר אביו ״ל מותו ר א!
 ומשפחתי באביו טיב שם בעל בבניאי והיה ארצה עליתו עי כירקז, עבודה באותה

 מיוי כל של שתיין היה לא פעם ואף
 היא הזה היום וער ימיו בלל משקאות.

 הואשם לא פעם ואפ ממש, רונטאלנבר וחה
 ,ב רזמיי היה לא הוא בכלל. רע בשם

 רונמא וה?א אותו, שמאשימים בסו1 הקלפנים
למשפחתו הדואנ ואב טוב לביל "כ^י

י לס בס מום לו איז אישר גדול עקר  ע
יןיל?ןע,זנהמלאה" ולהוקעת והיושר הצדק ולמעז המלאה. בהסכמחנו זו הצהרה '

עזרא, נפתלי סלים, שירי שאול, מעתיק
כפר״ענא תישבי של חתימות מאתיים ועוד

ס ר מ כ ,! ח
 .״ר הושעתי על הרשימה למקרא נהניתי
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 ניו־יורק ריכרד, אברהם
 יורק בניו גם במכירה נמצא חוה העולם
 הגיעו' אחרי מספר שעות אוזד הוא אולם

העתונים. למוכרי

ם ייחודים מ ש ד ש מיי ש

 תירגם אותו האנגלי הליטריק במקורו.
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 אקסטראו־ ?!?א"0 אם 0אפי יאמריקאית״נודעת,
:אםישטייז יעקב היא אם ואילו מעט. גנטית א ״ ? שד מ

י׳ ׳ תד־אביב גדעון, י
 שסיין. ששמם יהוד־ס ם רב
 אייינ־. וגם אפ׳ נם גרמרוד, גם

אק׳ ומר ברנ־ מר אך
ספק) אין כד על (הן

לעין. הס בולמים בארץ כאן
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 בכפרים, וצומח החולד זה, י מ ״ ״
לקוראי סונים הנני רבה. ^לב^כה ■עתן;;ם

 נשפת ״־י•אלזיתרבי1• בעברית ספרים לקבל
 ועונים' ?יזב 3'?־חונים1 ?נם ה קריא ם־רי עייז.

 ממזל לויה, עזי
 לעברית מורה לפידות, שושנה

 יסיף כפר התיכון, בית־הספר
 כל לתעודתן להעביר ישמח הדה העולם

קוראיו. על־ידי שיתרמו ספרים תרומות
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