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 בדיוק, עמה 25 לפני השבוע אור שראה הזה״ ״העולם גיליון

 רעב״ שכיתת שובת אני ״מדוע הפותרת תחת נרחבת כתבה פירסם
 מנעו וחוקי־חדת שהרבנות וצייר, תש״ח לוחם כרין, משה מאת
 בכתבה אוריה. ליבו, בחירת את לאשה לשאת האפשרות את ממנו
 לייאוש שהביאו התחליף ואת לאוריה, אהבתו סיפור את ברר, תיאר

ולשביתת־רעב.
 כתבת־ ,מצולמת כתבה התפרסמה השבועון של החברה במדור

 בשער תל־אביב. ברחובות הפורים חג •שימחת את שתיארה שער,
״הפושע הכותרת תחת יוצאת־דופן, כתבה פורסמה האחורי
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 רב־הפושעים של תרומתו את שתיארה לאומי״, לגיבור שחפף
 בימי הבריטי המודיעין לשירות צ׳פמן, (״אדי״) ארנולד הבריטי,

הישגיה. מילחמת־העולם
פורים. חוגג המון :הגיליון בשער

וצח בוק□ הרציון מאיו
זופלמ״ח ד״עלוו כותב מה־טסו־יאן * ונאסו אחותו

ה ?*דחו את מחבק בוק משה בלק״ידידתו *וי
בישראל. וכדין כדת נישואים מהם המונעת הרבנות. נגד למאבק שיצאו אוריה, הנוצריה

ל מ טראגי ס
 צעיר היה השבוע של הטראגית הדמות

 דמות הוא הר־ציון מאיר עין־חרוד. ממשק
 הארץ. לנוף הקרוב הנוער בקרב ידועה

 ב״טירוף נגוע הוא שושנה, אחותו, כמו
 יודע שאינו טירוף המשוטטים, של הנהדר״

 בניגוד אולם משמע. תרתי — גבול כל
 הספיק בית־אלפא, בת הצעירה, לאחותו

 של המפא״יי לפלג אביו עם שעבר מאיר,
המדינה. את לשרת עין־חרוד,
 עם יחד הר־ציון, מאיר נאסר השבוע

 מפא״יים משקים בני הם גם חבריו, שלושה
 את שעברו בחשד ב׳), ודגניה (עין־חרוד

 שחטו בדואים, ששה חטפו לירדן, הגבול
 חיתוך על־ידי אכזרית בצורה מהם ארבעה
 שיחררו הם בירייה. חמישי הרגו גרונם,

 היתד, כי לשבטים שיודיע כדי השישי, את
 ועודד הר־ציון שושנה מות על נקמה זאת

 את שעברו שעה ביריות שנהרגו וגמייסטר,
 (העולם מטרים עשרות כמה מרחק הגבול

).907 הזה
 היה יכול לא איש למדיניות. תחליף

 אח של מעשהו על שקט במצפון לקטרג
 ש־ הצעירה, אחותו דם את לנקום שיצא

 היה יכול לא ואיש עוון. לא על נקטלה
 הנוראה האכזריות נוכח להתחלחל שלא
 עמוקה, אנושית בצורה המעשה. בוצע שבה

 הר־ציון מאיר נחשד בו המעשה מגלם
 על כולה, מדינת־ישראל של גורלה את

 המיל־ — בו הכרוכות האיומות הסכנות
ש־ גאולת־הדם הגבול, על הנצחית חמה

צ□ י1א מדוע
 אוריה את פגשתי וחצי כשנתיים לפני
נוצ שהיא ידעתי לא הכרמל. על בחיפה,

 כמה אחרי אותי. עניין לא גם והדבר ריה,
ב איש מאוהבים שאנו לנו נתברר זמן

בהת בעין־הוד. להתגורר עברנו רעותו.
 ישנו תאנים. ועל חרובים על חיינו חלה
 שבקשיים לדעת ונוכחנו מזרון, ללא

 שתי אחרי בינינו. הקשר מתחזק האלה
להינשא. החלטנו בצוותא, חיים שנות
 חוק־ כלפי למדי אדיש הייתי אז עד

 הלכתי בכלל. הדת כלפי גם הנישואין.
 עלתה פתאום להינשא. יכול אני איך לברר
 של הוריה :איומה מפלצת עיני לנגד

 להערים אפשרות היתד, נוצריים. אשתי
הצ ולתת אחרת, או זו בצורה החוק על

 לעזאזל, החלטתי: אחד יום כוזבת. הרה
פת מה החוק? את לעקוף צריך אני למה
 לה ולהגיד לאוריה לפנות צריך אני אום

? להתגייר
 היא המישפחה שבעצם למסקנה הגעתי

 החברה. של המדינה, של הראשוני היסוד
 שלא דתיים, חוקים עלי שכופים וברגע

ל ולא למצפוני לא לי, לא מתאימים
 איך מראש לי מכתיבים שכבר הרי רעייתי,
לח התחלתי ואז מישפחתי. את להקים

 ובכלל, חברי, נפלו מה לשם בעצם : שוב
בהתאם מישפחתי את להקים יכול איני אם

רי מבחינה חופש, כמה שלי, למצפוני
המדינה? כאזרח לי נשאר אלית,

 אסור כרצוני. לנסוע לי אסור בשבת
 יגידו ובקרוב רוצה. שאני מה לאכול לי
 למיטבח אלי ייכנסו להתלבש. איך גם לי

 לי יגידו עוד אשתי. מבשלת מה ויבדקו
 לבית- ולא לחדר, לשלוח צריך בני שאת
 הסוף ואיפה ההתחלה איפה ובכלל, ספר.
הזאת? לדת

 מה אז בארץ, האזרח חופש אין אם
 למפלגות עבד להפוך הדימוקרטיה? היא

הדת. מאחורי העומדות
 ידעתי לעשות. מה וחשבתי ישבתי ובכן,

 אין בידי פשוט. אזרח הכל בסך שאני
 עלוב מה עד גיליתי קרנות. ולא מפלגה,
 את ראיתי האזרח. של ערכו הוא ומדכא

ובאחרים. בי שאחזה האדישות
 להכריז אולי רעיון: בלבי עלה פתאום

 לפעולה הציבור יחס עיני לנגד צום? על
ראי החוקים. מחוקקי של יחסם וגם כזאת

ש העצומים הקשיים הם מה בבירור תי
 לא שאמן מאמין אני מולם. עומד אני

 יהיה לא באם אמנות ליצור לעולם יצליח
 הסוף. עד עצמו עם כנה ובראשונה בראש
 מפלגות חסיד אינני פוליטיקה, איש אינני

 ושל שלי החופש אבל מסויימת. מפלגה או
 מהאמנות. יותר לי חשוב לי הקרובים

 תתקיים. ולא קיימת לא האמנות בלעדיו כי
הסוף. עד ללכת החלטתי ואז

 חיי...״ את להקריב הוא ״כבוד
המכו הכנסת על ללחוץ בא אינו זה צום

 למציאות עיניה את להאיר אלא בדת,
 הישראלי שהציבור משוכנע אני מסויימת.

מובן כדבר זאת מבין נבחריו את הבוחר

 בא הנישואין שחוק דיעה ישנה מאליו.
 על היהודי, העם של דמותו על לשמור
ב העם של שצביונו חושב אני צביונו.
 הגיאוגרפי, מצבו על־ידי ייקבע ישראל
 על- בארץ, לעם המשותפת הלשון על־ידי

 היומיום, חיי מתוך הנובעים מנהגיו ידי
 על- לא אך הלאומיות. שאיפותיו ועל־ידי

הכלח. עליו שאבד ומיושן נושן חוק ידי
 היא החוק, את מיד הכנסת תשנה באם
 ה־ לאזרחיה. האמיתית דאגתה את תוכיח
 ביותר נעלה הוא צם, אני למענו עקרון
להק לכבוד זאת אראה אני ביותר. וצודק

 יהיה באם זה, עקרון למען חיי את ריב
 החושב מישהו ישנו אם אך בכך. צורך

ש מכך, תועלת תצמח ישראל שלמדינת
 אם טועה. אלא אינו הסוף, עד לצום אאלץ

 רק היא הסוף, עד לצום לי תתן הכנסת
 מדינה אותה אינה זו שמדינה בכך תוכיח

 שחלמנו ונאורה חופשית דימוקראטית,
הקרבות. בימי עליה

 אם אחר. דבר לכל קודם האדם חופש
 מאזרחי הראשוני החופש את כורתים אנו

 אנחנו עליו העץ את כורתים הננו הארץ,
יושבים.

ברק משה

י ר בו י ל ג מו ת א ה
 17 כמשך צם ברק משה הצייר

 שלו. משכיתת־הרעב חדל ואז יום,
 הארץ. את עזב הוא זמן כעבור
 שמדינת רכים לצעירים כדומה
 נראתה לא ׳50ה־ שנות של ישראל

להם.
 ץ כרק משה של כגורלו עלה מה
ז סופו היה מה

 כלשהו מידע להם שיש קוראים
ל לפנות מתבקשים זה, כנושא

 שהיה״ הזה העולם היה ״זה מדור
הזה״. ״העולם כמערכת

העם

במדינה
5(00 הזה״ ״העולם
17.3.1955 תאריך:

ה הצדדים, משני למדיניות תחליף הפכה
 תר1י הנאור הצד ירד כך כדי שתוך סכנה

הנחשל. הצד של הפראית לרמתו
 טכנאי הוא דבר, של בסופו נוקם, כל

 ה- מייסדי החברתי. תפקידו זה הרג. של
 ליצור והשתדלו היטב, זאת הבינו פלמ״ח

מו לערכים סגידה על־ידי משקל־נגדי
 נדי תוך לחייל שיוקנו מייוחדים, סריים

הנוראה. מלאכתו הקניית
מת מילחמה של במצב החייה מדינה

ת לח לעצמה להרשות יכולה אינה מדת,
 אש* בקרב לנצחון אוי כי זה. חינוך על

 של הרוחנית דמותם הוא הראשון קורבנו
בעליו.

החי
הסיני הגנרל

 וזן י חיים~~חפר ישעבר כשהכינר״בשבוע
 הכזביגז ילקוט השבועי מדורם את בן־אמוץ

הח למרחב, של הספרותי המוסף למשא,
 הרגיל. מן טוב יותר עוד לעשותו ליטו

 לגדיון הפעם מדורם נועד הכל, אחרי
פורים.

 בילקוה השבוע שסופר בכזבים הטוב
 לסיד! אפיקים איש על זה היה הכזבים
 עורר גלילי, אליעזר סגן־אלוף כיום גלילי,
:ודן חיים סיפרו מערכות. צה״ל ירחון

 תמיד ידוע היה מערכות, עורך ״לסייה,
צי לו תגיד הכלל. מן יוצא זכרון כבעל
 אותר, כתב מי לך יגיד והוא צבאית טטה
 יגמור והוא ציטטה לו תגיד ולמה. מתי
 מתי אותה, אמר מי לך ויגיד אותה לך

ב הפלמ״ח ירחון הפלמ״ח, עלון ולמה?
ב קרוובת לעיתים משתמש היה מחתרת,
 ־גם העמוד את להשלים כדי גם ציטטות

 נגמרו אחד יום החברה. את לחנך כדי
 לוהם־ של האימרות ועל הציטטות, להם

הוח מזמן כבר גאריבלדי האיטלקי החופש
לצ פעמים. מחמש יותר לחזור שלא לט

 בעיר. איננו שהוא התברר ללסיה. צלו
 הראש את המערכת עובדי לעצמם שברו

 לשבור די ״לא :ציטטה המציאו ולבסוף
 אח גם לשבור יש — האויב של כוחו את

 אפילו ואחד מהאימרה, נהנו כולם רוחו״.
 בחד אותה הדפיסו מצויינת. שהיא אמר
 (גנראל מה-טסדיאן :מתחתה וחתמו ברת,
הי״א). מהמאה סיני

 המעשה את ודן חיים רבי-כזבנים סיכמו
 החופש כל שאת ״אומרים הסיני: בגנרל

 שנה באותה לעצמו לקח שלסיה הממושך
 במקורות הסיני הגנרל לחיפוש הקדיש הוא

ובאנציקלופדיות.״

חמחרים
 אפ* יהודה הבימה לשחקן נולד. •

 אולי סופראנו, זמרת ולאשתו, ,25 יוגי,
ליאור. הבכור, הבן בלונדון: ,24 שוקן,

הגדו (המישפחה לשכתי נולדה. •
 סגדעויך ,27 טכת, טי״ת) שי״ן של לה

 הי מילוומת בעת במחנה, צה״ל, שבועון
 וי הארץ, של כתב־כוכב וכיום שיחרור
ה בתם ,22 (״גילדה״), אורה לאשתו
בכורה.

 זר סו ,48 רמבה, לאיזיק נולד. •
 שוש!ה. ולאשתו ובאו״ם, בניו־יורק הבוקר
 כנציב התפרסם רמבה בן. השני, ילדם

 והיד■ כגין) מנחם (לפני בפולין בית״ר
 ז׳כוטינסקי, זאכ של הפרטי מזכירו
 הטרומדינחי. הרוויזיוניסטי היומון ווערך

המשקיף.
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