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מכתבים
 )18 מעמוד (המשך

 אומות חסידי כל־ את להנציח הבא
 שיאפשרו אתרים מחוסר העולם,
בנפרד. מהם אחד כל להנציח

 חרגנו ולנברג ראול של במיקרה
זה. מנוהגנו
 אל־סאדאת אנוור להנצחת באשר

וההנ השמות ועדת תקנון לפי —
לפ אדם, בהנצחת לדון אין צחה,

 כך פטירתו. מעת שנתיים תום ני
ואי האומה מנהיגי לגבי נהגנו
אחרים. דגולים שים

 ועדת יו״ר שבטרמן, אברהם
תל־אביב וההנצחה, השמדת

אמיץ אדם
(מיל׳) תא״ל של לפטירתו יום 30 במלאת

ידידו. אותו מספיד השקם, מנכ״ל גיאור, חנן
 לא כי לרעיון להסתגל קשה הפרידה. מאוד עד קשה קשה,

מחברתו. נהנה ולא בדיחותיו את נשמע לא עוד, אותו נראה
 הבריטי מהצבא שוחרר כשהוא הכרתיו, המדינה הקמת לפני עוד

אמת. של ידידות בינינו נקשרה אז כבר ההגנה. בשרות שרתי ואני
 לצה״ל גויים הוא כאשר תחילה מותו. יום ועד מאז צעדנו יחד

 ואני השק״ם כמנכ״ל מכן ולאחר תת־אלוף לדרגת הגיעו עד ושרת
המישטרה. בשרות

 תמיד לעזור, מוכן תמיד המילה. מובן במלוא חבר היד׳ הוא
 הוא בשימחתך. ולשמוח מכאובך את לכאוב ליעץ, להקשיב, מוכן
אליהם, ולהתקרב פקודיו על להתחבב ידע עליון, בחסד מפקד היד,

ת ונתן ז״ד גיאור חנן קנ
לעד יזכרוהו

 מכיוון לפקודיו, מפקד של מרחק על לשמור גם זאת עם יחד אך
זילזול. מולידה יתר־על־המידה קירבה כי בדעה דגל שתמיד

— ידל״א לסקוב מרב-אלוף למד שאותה אימרתו, לי זכורה
 לחייל אם שיודע מפקד הוא טוב מפקד כי — ליבו בכל העריץ אותו
ברגליו. יבלות יש שלו

 והיה בדיחות סיפר תמיד תמיד.התבדח, עליז. אדם היה הוא
ומישפחתי. חברתי אירוע בכל החיה הרוח

 לא לאות. ללא לעבוד שידע וחזק חסון אדם גבר. היה הוא
 לאותו עבודתו את שגמר עד עבד הוא קבועות. עבודה שעות לו היו

המאוחרת. בשעה להתחשב בלי היום,
 אירוע לי זכור ולארצו. לעמו נאמן ובן גאה אדם היד, הוא

 וחייל צה״ל. מדי לבש הוא האמריקאית. לשגרירות באנו כאשר
 ״הי ובקריאה בזילזול אליו פנה המישמר על שעמד המרינס של
הולכים!״ אתם לאן

 בצה״ל קצין ״אני לו: ואמר זועפות בפנים עליו הביט חנן
בהתאם.״ אלי תפנה ואתה

 גאווה מלא היה לבי סליחה. וביקש לדום קפץ הנדהם החייל
רגע. באותו

 בכל הארץ את אהב הוא מאודו, בכל המדינה את אהב הוא
 בו נוזף היה במדינה, סרה לדבר ניסה שמישהו אימת בכל נפשו.
בארץ. שבנינו היפים הדברים את גם שיראה ומבקשו מוסר לו ומטיף

 שר־המוות האיומה. במחלתו כארי נלחם אמיץ. אדם היה הוא
 ובכוח־הרצון שערה מילחמה השיב הוא אך כוחו, בכל בו נלחם

 הגבלותיו. כל ועל מכאוביו כל על להתגבר ידע לחיות, שלו העז
לבורא. נפשו והשיב נכנע שלבסוף עד

לעד. יזכרוהו חבריו כל
החיים. בצרור צרורה נשמתו תהא

תל־אביב גת, ק נתן

לידיעת
תסוראיס

 נוהגת אינה המערכת
 וחומר כתנדיד להחזיר
 הכותבים אליה. הנשלח
לכ מתבקשים זה למדור

 אחד צד על כקיצור, תוב
 גדולים כרווחים הדף, של
כמכונת־כתיכה. רצוי —


