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ה ״הקומץ של התפיסה עם הסכמתי לא
 תנועה, כל של בראשיתה קומץ יש נבחר״.

ל להשפיע, הוא הקומץ של תפקידו אך
הרבים. את לרכוש חנך,

★ ★ ★
ה שהאירגון בעת הבאות, השנים במשך

 וחזר מחדש התארגן התפורר, הלאומי צבאי
 קבע לח״י, שטרן, של ואירגונו להתקפה,

 — הבריטים נגד המזויין המאבק קצב את
ה המעורפלים הרעיונות את לארגן ניסיתי

 נסיונות הרבה אחרי שיטתית. במערכת אלה
 פוליטית קבוצה להקים הצלחתי ושגיאות,

 עד שנמשכה למהומה גרמה היא קטנה.
העצמאות. מלחמת פרוץ

 ת־ ארץ־ישראל .תנועת לעצמנו קראנו
 — שלנו שכתב־העת מכיוון אך צעירה״.
ב אומרת, זאת מזומנות, לעיתים שהופיע

 נקרא — כסף די בינינו שאספנו פעם כל
.קבו בשם כלל בדרך לנו קראו .במאבק״,

במאבק״. צת
 וכולה ,בתכלית, פשוטה היתד, בשורתנו

 עברית אומה נולדה בארץ־ישראל כפירה:
 בעודה למרחב. שייכת זו אומה חדשה.
 הבריטי, השלטון עול, את מעליה פורקת

 לסלק במרחב העמים לשאר לעזור עליה
 התנועה האימפריאליסטיים. אדוניהם את

 הלאומית התנועה עם יחד שלנו, הלאומית
משו שמית חזית ליצור צריכה הערבית,

(מו השמי המרחב איחוד ומתואמת. לבת
 ההיכר לסימן ושד,פך אותו, שהמצאנו נח

 של המשותפת המטרה להיות צריך שלנו),
 צריכים עצמם אלה מאבקים מאבקינו. כל

 ההיתוך לכור מאחד, לתהליך להיעשות
 לתנועה שלנו המחלוקות כל יצורפו שבו

 שיחדור שמטרותיה: ומשותפת, אחת גדולה
מרח וקידמה סוציאלית ריפורמה לאומי,

מתוכננת. בית
ל בנסיון רבים: בדברים אותנו האשימו

 בעולם, היהודי העם מן עצמנו את נתק
ה את לקבור המערב, תרבות את לנטוש

הווי אולם הערבי. לאוייב לעזור ציונות,
רעיונותי את הביא שעוררנו הציבורי כוח

ה גל שאנחנו הרגשנו רבות. לפינות נו
העברי. הנוער של האותנטי הקול עתיד,

 .מלחמה בשם חוברת כתבתי 1947 בקיץ
חלו מפני שהזהירה השמי״, במרחב ושלום

מע אלטרנטיבה לנסח וניסתה הארץ קת
 לערביה תרגמנו הדברים תמצית את שית.

במרחב. פוליטי וגוף עיתון לכל ושלחנו
 כמה כעבור מדי. מאוחר היה זה אבל
 לה קוראים שאנו המלחמה, פרצה ימים

העצמאות. מלחמת
 לחלוקת שהתוכנית הרדיו הודיע כאשר

ער ולמדינה יהודית למדינה ארץ־ישראל
 האומות בעצרת הרוב ׳על־ידי אושרה בית

ו הרחובות אל ההמונים נהרו המאוחדות
 נדמה, כך הישן־נושן החלום משמחה. רקדו

לאו בית סוף־סוף מצאו היהודים התגשם.
בשלום. לחיות יוכלו שבו עצמאי, מי

 המעטים ידידי עבדנו, גורלי לילה באותו
 ה־ את להוציא כדי קדחתני באופן ואני,
שה הזהרנו ,במאבק״. של האחרון גליון

 לפרוץ שעומדת שלום, תביא לא חלוקה
 ההיסטורית שההתנגשות גדולה, מלחמה

 הערביות והאומות העברית האומה בין
השמי. האיחוד יושג אשר עד תימשך,

 הופיע גליון אותו של הראשון בעמוד
ב קרובות לעיתים בו נזכר שאני שיר,
אלה: ימים

א ן1■^וונ ל
 4100 ת.ד. מתל־אביב אשכנזי רחל
 בפניה בגרות מפצעי שנים 3 במשך סבלה

 הועילו. לא ושונים רבים טיפולים ובגבה.
 וחצי חודש במשך ברחל טיפלו אנילי במפץ

 סימן. כל ללא חלק לחלוטין, הבריא פניה ועור
 רמת״אביב 48 רידינג רוזנבלום, רפי
 בגרות. מפצעי ארוך זמן במשך הוא גם סבל

 כל הרחיקו אנילי במפץ טיפולים מספר
רפי. של מפניו פצע

וב חדשה בשיטה לתמיד בגרות פצעי הרחקת
אקדמאית מדופלמת קוסמטיקאית מלאה. אחריות
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 מולדת, לך, נשבענו
 :המר שפלך ביום

 ומאוחדת, גדולה
מעפר. תקומי

 בניך בלב ימאיר
 האכזר הפצע

 דגליך ינשאו עד
מדבר... ועד מים

★ ★ ★
 הערבים, עם המלחמה פרצה לילה אותו
 מולה שהועמדנו ברירה, עמדה ובפנינו

 לא או נילחם האם לאחר־מכן. ושוב שוב
כטר בעינינו שנראתה זו, במלחמה נילחם
או למנוע היד, שאפשר היסטורית; גדיה
 שני מנהיגי נהגו אילו שהאמנו, כפי תה,

במל להפסיד יותר? רבד, בתבונה הצדדים
 של גופנית השמדה היה פירושו — חמה

 להשתמט העברית. האומה של סופה עמנו,
פירו — שהיא סיבה מכל חובתנו, ממילוי

 קולנו את להרים עוד נוכל שלא היה שו
 הסכנה בשעת הנשק. קול שייאלם אחרי

 הקרביות, ביחידות מקומנו היה לישראל,
 עינינו. לנגד לעמוד ממשיך השלום בעוד

 דרומה על להגן ״גבעתי״ לחטיבת הצטרפתי
ישראל. של


