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 להיאבק נאלץ. רובין ואילו במפלגתו, הקו
שלו. מפלגתו -קו על רגע בכל

 זה כי יתכן רובין, של הישגיו י מכל
 הצליח שהוא ביותר: החשוב הישגו היה

 לעיתים הזה למאבק מפלגתו את לרתום
והמעצו העיכובים כל אף על קרובות, כה

ה נפש על להיאבק כדי הפנימיים. רים
 על כל קודם להיאבק צריך היה מדינה,

שלו. מפלגתו נפש
★ ★ ★

 חברי עם יחד השתתפתי, חודשים כמה לפני
 רובין, חנן עם בשיחת־אתגר אתגר, מערכת

 לשם נסענו המדינה. בטחון חוק בעיות על
התקיי והשיחה במוצא, לבית־ההבראה כך
 כדרכו, היה, רובין למיטה. מסביב ממש מה

 בצאתי אך בתוכן. מוחץ בסימון, שקט
 עמומה במועקה הרגשתי הצנוע החדר מן

בלבי.
 עצמו רובין שגם ודומני — הרגשתי

ספורים. ימיו כי — הרגיש
 למלא יכול מי עצמי: את שאלתי אז כבר

 חצי־ עוד בכנסת יש אמנם, מקומו? את
ל עת בכל המוכנים סוסי־מלחמה, תריסר

 הדמוקראטיה. על ההגנה למען הסתערות
 ואיש־מצפון משפטן של לכנסת כניסתו

רצינית. תוספת־כוח היא קלינגהופר כהנס
 על בעברי אותי, המטרידה השאלה אך

 המסוגל מישהו יש האם היא: גופתו, פני
 המאוחדת מפ״ם את זה למאבק לרתום
 בו נתנו שהכל רובין, כמו כישרון באותו
הממוש בנאמנותו פיקפק לא שאיש אמון,
 להדביק ניסה לא במפלגתו ושאיש מעת,

 אווילית תזזית או *שמאלן* של תג לו
 בין לגשר כמוהו, מסוגל, יהיה מי אחרת?
 קצר־הטידח האינטרס לבין מפ״ם מצפון
 (והמטרפת הטיפוסית זהירותה בין שלה,

התוקפנית? חובתה לבין לעיתים)
 על אבל אני האיש. רובין על אבל אני
 על אבל אני בכנסת. הגיזרה מפקד רובין,
 (טו־?ד)22י שמן״פד׳מחליף. לו יימצא בנקל שלא לוהם,

 המצתים. של תקינה פעולה מבטיח 0
תפיסת בפני יעילה הגנה נותן 0

הבוכנה.
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וכיכשת־הרש הפאשיסט

 המצוי״ ״הפשיסט העורר, של מאמרו
 לא להרניזני הצליח ),1310 הזר, (העולם

״ מעט. דומ אולם ה.פשיסטים״, על נימנה איני
 ה״פשיסטים״ ללב להבין מיטיב שאני ני

 יש היקרה בארצנו כי העורר היודעהישראליים,
 גם והרי צעירות? בנשים חמור מחסור

 ערביים נערים של הפרועה ההתחרות בלי
 הישראלי הצעיר מאד מתקשה בזבזניים,

 באים והנה בת־זוג. או חברה לו למצוא
ה כיבשת-הרש את ממנו וגוזלים אלה
. דלה .  נישה רוצה הערבי הנוער אם .

ישרא בנות עם ליחסיו מצדנו דמוקרטית
 יכולה זו גישה אין כי להביו עליו ליות,
 של: גישה זה בטיקרה נוקטים הערביםחד־צדרית. להיות
 לבוא אי-אפשר ולכן שלי״ ושלד שלי ״שלי

רו שאינו ישראלי־יהורי, לבחור בטרוניות
ב שלו, הדלה הלחם בפרוסת להתחלק צה

 כיכרות את בבית לו שומר שהערבי עוד
.שלו הלחם . בת־יס שפר, יוסף .

מינפורמציה
 בהם המיז מקרי על שלכם השער כתבת

 )1311 הזה (העולם זידמז מרדכי דר׳ טיפל
האינפורמציה. בשטח דבר חידשה לא

 סיג־ על בשתיקה לעבור היה אפשר
 טיז־קולוסוס אבל כמיניאטורה, פורמציה

כזה?
חיפה פלגי, ד.

למראה פנים שתי
 בתמונת העיקרי לפרט לב שטתם האם

 בראשוז־לציו! היהודיודערבית לחיצת־היד
)?1311 הזה (העולם

סעדון׳וברל

כצנל־ ברל של 'פניו פנים: לשתי כוונתי
 סעדו! אליהו של ופניו הקיר, על פון

מפליא! דמיון איזה מתחתם.
ה סמל הוא לסעדו! מברל המעבר אולי
בדורנו? מדינה

קרית־חייס קריתי, יהודה
 — הפנים נסתי את המראה התצלום קטע

תמונה. ראה
מראשון־לציון הלנה

 אלוי השיקו אשר הפנים אלה ״האם
 זו שאלה ספינות?״

 על בשעתו נשאלה
 שנרמה היפה, הלנה

טרויה. למלחמת
 למראה השבוע,

 (העולם שלכם השער
 שאלתי )1311 הזה
״האם עצמי: את

 אשר הפנים אלה
לפונרום?״ גרמו

 צריכים אחד דבר
הנערים : להודות:
או שדחפו הערביים

טוב. טעם גילו תת,
 נערה באמת זוהי

נחמדה.
 רחובות גלר, ישראל

 מי אבל — כז
זאת? בכל היא,

חיפה גבריאלי, אסתר
שוש לפוגרום: גרמו פניה אשר הנערה,

ל בית־ספר תלמידת ו.6 בת וייסמן, נת
ספריות.
זולאץ אמיל איפה

 ועיינתי הפינקם את מכיסי ...שלפתי
ו המשפט מטהלד רשמתי אשר ברשימות
 נדהמתי: ופשוט מנקם נגר העדויות

 בר־ כאשר / ותשובה, סליחות בתקופת
 משם שמעתי / הבור, בכלא נכלא / אור
 אחד כל — הקול מי של / בוקע. קול

יודע. מאתנו
ממו די תקופה שומע אני זעקה אותה

ו מדכאה רוחו שהשררה למרות / שכת,
מפשע!" חה ״אני / ממעכת: גופו

 ללא במדבר, הקורא כקול נשאר וקולו
 אשר האישיות תימצא לא האמנם / ישע.
 מחפירה מבדידות להציל / קולה, תרים

זולא? אמיל־ את
■גבעתיים אף, צבי

בית בדק
 הספרדית המחתרת קריאת את בקראי

לאי )1311 הזה (העולם ״מכתבים״ במרור
ואכזבה. גאווה הרגשתי ובו', ספרדי חוד

 לעשות כל קודם חייבים הספרדים, אנו,
ל .בדרישות נבוא בטרם פנימי, בדק-בית
אחרים.

חיפה ק. ב.
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