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מכתבים
)8 מעמוד (המשך

 הטענה היא יסוד כל משוללת אולם,
 מחכה ירושלים מחבר למעשה הוא שאצ״ג

 זאת זכות לשלול למה וכי ייבין. ולא
 היה ואשר הספר, על מופיע ששמו מהאיש

 היטיב שכה חד־עין, ופובליציסט סופר
ש נכון דאז? היישוב ראשי את להכיר
 והיתד. וייבין, אצ״ג בין רבה ידידות שררה

 מכך שמוציא המסקנה אך הדדית, השפעה
 אינו שעומר צעיר״, סיפרות ״חוקר אותו
עלובה. סנסאציה אלא אינה לזהותו, טורח

 ייבין- אינו ברוריה איש :כן על יתר
 יהושע — אחר יהושע אם כי וכלל, כלל

ה ״ברית מחבורת הוא אף ז״ל, ליכטר
 פירסומיה של המו״ל שהיה ,ומי בריונים״

 המאכסימליס־ ביטאון העם, חזית בהם —
 הרוויזיוניסטית. בתנועה ו״הבריונים״ טים

 יהושע של הראשונה אשתו היתה ברוריה
 את ייסד המדינה קום שאחרי ליכטר,

שכונת־התיקווה.
ה היה ש״המוקד״ הטענה גם מפוקפקת

 בטאון האחרון, זה שהרי הירדן עיתון
 באמצע רק להופיע החל הרוויזיוניסטים,

ירושלים על :אגב הערת ועוד .1934
בחזית שפורסם מאמר, אצ״ג■ כתב מחכה

 את שיביא טוביאנסקי־מיצקביץ׳) (תורת
האדו ״גזע בא אחר-כך לעולם. הגאולה

 לכל״, מעל ״גרמניה רק שלא וידוע נים״,
הגרמנים. גם אלא

 נעורי, של האהוב הסופר לונדון, ג׳ק
 וקיפלינג הלבן, האדם בעליונות האמין
באנ ולאצילות לגבורה שאין אותי לימד
 הצרפתים, כי לי נודע גדלתי, כאשר גלים.
ה ומוחם הרציונאליסטית גישתם בגלל

 מעולם העולם. בכלי הכי־הכי הם אנליטי,
 כי משוכנעני אך בפאגוניה, התעניינתי לא

 בעיני הם הברברים, הארקטי, הדרום יושבי
אמת. אלוהי ילידי עצמם
 בעולם אנשים של אחד סוג רק יש

 כוחם בכל ומנסים בלאומניותם המתביישים
 אלה בעמם: מיוחד משהו שיש להכחיש

המנ מסויים, מסוג הגלותיים היהודים הם
ולהיטמע. להתבולל סים

 גלותית נפש עומר לדן מניין תמהני:
כזאת?

אביב תל־ וקסלר, ארטור

הים דבורת
 )2143 הזה (העולם איש־השנה על במאמר
ה וייצמן עזר של תמונתו את פירסמתם

הפי־כי ליד וייצמן עזר
ספיטפייר לא — מסרשמיט לא

ל ממליץ אני .15.11.33מ־ בגיליונו העם
ולהשכיל. בו לעיין זה, מאמר לחפש עומר

רמת־גן אחימאיר, יוסך
:מעיר עומר דן •

רכי ״גדושה כתיבה בדבר הקביעה .1
 לא וניבזויות״ גסים שקרים זולה, לות

כלל. הוכחה
 בשנות עוסק מחכה שירושלים מאחר .2
 מצא טעם מה יודע איני המאוחרות, ׳20ה־

 של שהותו סיפור את להביא אחימאיר
בחו״ל. ׳30ה־ שנות בראשית אצ״ג

 סוד, אינה וייבין אצ״ג של ידידותם .3
 ייבין שכאשר כזאת, למעלה הגיעה זהיא

 ההוצאות־ מן לאחת מסוייס ספר תירגם
 כתב־ את לקבל סירב ובית־ההוצאה לאור,

אצ״ג העניק לקוי, תרגום של בטענה היד
 לידידו, לסייע על־מנת שמו'לתרגום 'את

מח ל״ירושלים העניק שייבין מידה באותה
כמחבר. שמו את כה״
 יוסף של הסברו את לקבל נוטה אני .4

 אס ברוריה״, ״איש השם למקור אחימאיר
 של שרעייתו כך על בתוקף עומד אני כי

הנביאה״. ״ברוריה כונתה ייבין
 (סאיני צעיר״ סיפרות ״חוקר אותו .5

 על עבודה בהשלמת עוסק לזהות טורח
 עבודתו לפירסום ועד אצ״ג, של יצירותיו

בסוד. שמו את לשמור נתבקשתי ברבים

גלותית נפש
 )2133 הזה (הנעלם מכתבי את פירסמתם

 למאמרו בקשר עומר, דן של תגובתו עם
 היותי בזמן ירושלים מלך ידידי ספרי על

הדבר. לי נודע היום רק לכן בהופשה,
 לאומני עם זהו פולנים. גויים בין גדלתי
נבחר עם שהוא בחלקו המאמין במיוחד,

 במילחמת־ מטוס ליד ניצב כשהוא צעיר
 מטוס זהו כי טענתם מה משום העצמאות.

 היו תקופה שבאותה נכון מסרשמיט. מדגם
 עד אך זה, מסוג מטוסים כמה צה״ל בידי
 עזר עומד שלידו המטוס לי שנראה כמה
ספיטפייר. דווקא אלא כלל, מסרשמיט אינו

תל־אביב מלמד, אכנר
 המטוס מלמד. הקורא עם בחלקו •הצדק,

 אינו גם אולם ״מסרשמיט״, אינו אומנם
 ״סי־בי״ מדגם מטוס זהו ״ספיטפייר״.

ה במילחמת־העולם ששימש (דבורת־היס),
 צבא של וחיל־הנחתים חיל־הים את שנייה

ארצות־הברית.

הייחודית וההלכה המורים
 הבאתם ),2142 הזה (העולם בגיליונכם

 ה- של דירת־השרד קניית בדבר תחקיר
 מגוחך במחיר יוסף, עובדיה הרב ראשל״צ,

 לרב שאיו לדבריכם) (כוזבת, הצהרה ותוך
 העלה תחקירכם בירושלים. אחרת דירה

 סיפרו הוצאת עבור נדבות קיבל שהרב
 היה שקיבל הסכום כי הודה ודוברו לאור,
 הספר. להוצאת שנדרש הסכום מן גדול

 ולא הולמת הכחשה ניתנה שלא זמן כל
 שאינם פגמים אלה הרי הדברים, הופרכו

רוחנית. הנהגה של כהונה לנושא יאים
 משום בעיקר אותנו, הדהים זה תחקיר

לש שלא למורים הרב של המוסר הטפת
 המורים מן הירוד. שכרם למרות בות,

מש עם והשלמה אידיאליזם לדרוש אפשר
 הרוחני המורה מן אך קיפוח. של כורת

 יותר. לצפות אפשר בוודאי במעלה הראשון
 1,000 של משכורת המורים הרוויחו אילו
אבסור דוגמה מובאת (ובכוונה לחודש ל״י

 עליהם אוסר הרב היה אז גם האם דית),
)14 בעמוד (המשך
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