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 הרופאים ■

כהמות
 העובדים שביתת בזמן דווקא לי, הזדמן

 העירוני בבית־החולים לשכב המינהליים,
 את עיני במו ראיתי בתל־אביב, הדסה

 והאחיות, הרופאים של ונאמנותם מאמציהם
 הקשיים, כל למרות בעול סחבו שהם איך
לח כדי הכל לעשות השתדלו שהם איך
 כמו עבדו ממש הם מהחולים. סבל סוך

בהמות.
 מסוגלים וחבריהם, אלה, רופאים ואם

 — הממשלה של צווי־הריתוק עם להשלים
 אלה רופאים אם בהמות. באמת שהם הרי

 — שר־הבריאות כיצד לשמוע מסוגלים
להם־ מצליח הוא איך יודע אינני שבאמת

רביו
 אולי או — בוקר מדי בראי בפרצופו תכל
 שר כיצד לשמוע — בחושך מתגלח הוא
ש בכך מתבייש ״אני עליהם: אומר זה

 את שהכריחו כזו, בצורה התנהגו הרופאים
 אם — צווי־ריתוק״ נגדם להוציא הממשלה

לפ ולא כזה, משפט לשמוע מסוגלים הם
 עד ומוחלטת כללית בשביתה מייד תוח

 תפקיד ומכל מהממשלה יסולק זה שאדם
 בדיוק להם שמגיע הרי — אחר ציבורי

מקבלים. שהם מה
יפו רכין, אלי

צ׳יזכאטי 8

פלמ״ח
 התהומית החוצפה בן־אמוץ לדן מניין
 בדים בסיפורי הקוראים ציבור את להלעיט

עו כולם היו כאילו — וצ׳יזבאטי־פלמ״ח
 !ז ארצה עלו מקרוב שזה חדשים לים

שקד התקופה של הזידוני לסילוף כוונתי
 לביטוי שבאה כפי המדינה להקמת מה

בן־אמוץ. של ה״אובייקטיבי״ בתיאורו
 ללוחמי לקרוא מציע בן־אמוץ דן מר

 !טירוריסטים — ולח״י אצ״ל של המחתרת
 זה שאין או אחת במלה מזכיר לא הוא

 שערכו הידוע ב״סיזון״ להיזכר לו נעים
 העברית. בלוחמי־המחתרת הפלמ״ח אנשי
 אינו זה מדוע בשמו, לילד לקרוא ואם

 או — ״קין״ ההולם בשמו לפלמ״ח קורא
 ומסגירי הבריטים עם הפעולה ״משתפי

הזר״? לשלטון אחים
 של נכבדה במה לנצל מעז בן־אמוץ מר

 ישראליים רבבות ע״י הנקרא הזה העולם
ב ירה לא שהפלמ״ח בסיפורים ולרמותם

 הפלמ״ח לפעמים ורק ולח״י אצ״ל לוחמי
המח מלוחמי כמד, זמני במעצר הושיב

 להד עלי האם בלבד. חקירה לצורך תרת
 והעינויים החטיפות על בן־אמוץ למר ביר
 האם הפלמ״חז ע״י המחתרות הטופי של

 שלומי אליהו של הרצח על שמע לא מעודו
 הוא מדוע ובכן, קין? בידי סגל וידידיה

 כדי בחול ראשו וטומן היענה כבת נוהג
לראות? לו נוח שלא את לראות לא

רמת־גן אלטרמן, רחל

 מהתגים השולחים קוראים
 כקצרה. אותם לנסח מתבקשים

תמו למצרסים תינתן עדיפות
למכתכיחם. נות

1772 הזה העולם


