
סאמט ש.

שנה... 25 לפני זה היה
והיום - ״אלנכי״ ימי כין

 ובבקשו מאחוריהם, מדרה שבחבורה,
הגגון. מתחת אל נטה מפלט

 חבילה הנער נשא לבית־שחיו מתחת
 נעים היה הפדיון עתוני־ערב. של קטנה
 בערבי־גשם, הנחפזים האנשים אמש.
 : זאת ועוד חדשות. אחרי להוטים אינם

 כלשהי מהפכה אירעתה לא רב זמן זה
 יד־אם־ נמצא... לא אנס־בר־פרסום, ואף

 עטפה הילד, לראש כובע חבשה דואגת,
 ועקבות ואזניו, צוארו את סרוג בסודר

 בקמט־המיושר נכרות הלטפניות, ידיה
 יתר־ הגדולה שבשפולי־האדרת־המרופטת,

 הבוגר, האח של מסתבר ;על־המדה
הגשם. מפאת למלאכתו היום יצא שלא

 בוקר, של שוק המולת — סביב
 הילד — בתווך וזורמים. שוקקים חיים

 מה- רועדות החשופות שברכיו הרטוב,
 תוהות־ ,ושחורות גדולות — ועיניו צנה.

 הטיפוס כן, ללא־אומר. ושואלות בוהות
 חוסר־חוק־ של העזובה, של הקלסי

 חוק של : יותר גרוע או לחינוך־חובה,
 ציניות של גלים המעלה פסת־נייר, שהוא

? האמנם : ביותר המאמין הלב על

הגזירה
כת ויציב ישר גופה קצוב, מצעדה

 מים כד נושאת צעירה, כערכיה ; מר
 שופעת חד־גונית, גלימתה הבאר. מפי

 התרו־ של יחם ומעוררת יראת־כבוד
 מעין הפשוטה, בהדרתק ממות־הנפש

 לקשור רגילים בו חבל, חומה. קטיפה
 ו״זנבו״, מתניה׳ את אוזר הסייחים, את

עטו פניה לפניה. מטלטל קשרים־קשרים,
 בעמילן, ומוקשת מפטחת־לבנה רים

 לא כדי שערותיה, אחרון את המעלימה
 חלקלק פניה עור הרהורי־חטא. לעורר

 ימים המבלות נערות, הרבה — ונאה
 ועיניה — בו להתקנא ,עלולות בסלונים

 שמאל אין לפנים, מבטן מישירות זכות,
 אחת — משולבות ידיה לדידם. ימין או
 ותלוי מוכסף בצלב אוחזת החזה, על

 הגב. מאחורי — השניה בשרשרת,
 לעבודת־פרך נידונים מצעד — מצעדה
 כלשהו כבד אוילי, בית־הסוהר, בחצר

 הבלי־העולם־ כשאר — הגשם ומהורהר.
 היא אין לדידה. קיים אינו — הזה

 ובמטרות־העוז. באגמי־המים כלל חשה
 מה לי, ...צורי : לומר מבקשת כאילו

אחת? כי

 במבט אותה מזכים ושבים העוברים
 השתאות, של תהיה גם בחובו, המגלם
 שריד — ובוז שאט־נפש של משהו
 שרידי- של לסמל — ל״צלם״ היחס

 צעדה נזירה לא כאילו בבירתנו, הזרים
 בכבודו האפיפיור, בא־כוח אלא כאן,

 את לרגע מפסיקים הילדים ובעצמו.
טבי — ביותר עליהם החביב השעשוע

 — במי־ד,שלוליות החדשים מגפיהם לת
 אחר המהלך, ביצור־המוזר ומסתכלים

אלפי- יתר בין זו תופעה מונים הם

השק בת־ים של ליל־סגריר בחשכת
 רוח לפתע מספר ימים לפני בקעה טה

 של און רגילה. בלתי וערנות חיים
 ■בגוף בריאה נפש ומזיגת נעורי־בגרות

 וצהלת־ בהילולא ביטוי לידי באה בריא
רעים.

 אל זרמו הארץ של שונים מכיוונים
ועלי רעננים בריאים, אנשים תחומיה

 זכרונות בצוותא כאן לחוג כדי זים
אחורנית. שנה 25 העבר

 ״אלד את עדיין ידידי, אתה, הזוכר
רעהו. את איש שאל — בי״?

 התמוגגו — ״אלנבי" — ״אלנבי״
 מוסטה ודז׳אמפה, בריקר ויוסל, מוטקה

ובן־גד. חדשוני וקוואשנה,
 נשארו אך ״אלנבי״ כיום עוד אין
 נשארה זכרונות־נועם, נשארו חבריו,
רעות.

— שנה 25 של ודרך קפיצת־זמן
התו הנעורים אותם :כן פי על ואף

ההתלהבות. אותה ססים
 ה״בול־ האקורדיוניסט שעדי ובעת

 הצינד וחברו החמוד גארי־הצ׳יזבטרוני״
 בידי־אמן פזרו ברוך־הכשרון באליסט

 בחדרי המסובים העלו הארץ, מנעימות
 זכרונות־חדווה מוטקה של המרווח ביתו

שלפ ד,ספורט־ד,כדורגל קבוצת אותה על
ההת במרכז אז שעמדה שנה 25 ני

 ותל בכלל ישראל ארץ של עניינות
 עוררו התלהבות ואיזו בפרט. אביב

 בקרב בשבת שבת מדי שלד, התחרויות
ש־ ״פאטריוטיות״, אחוזי רבים אלפים

יחזקאלי ומשה לרחל
 ברכות שפע

הבן להולדת
: מאחלים

תן ט נ פ ה נ ג י ו  צ
מערבי ומשה שרה

 על המעורמים וה״נפלאות״ החדשות
בהגאיהם. וממשיכים יום־יום, דרך־חייהם

 לקרעי־ מבעד נעלמת זו דמות גם
 צוהר פותחים ברקיע העבים הערפל.

 לבני־אדם קורץ קרני־חמה צרור קט,
 לקראתה, המחייכים הגשמיים־הארציים,

זה, סגריר אף יאוש, אל :כאומרים

 כדוגמתה למצוא אין דאמת אליבא
היזם.
 הכדורגל בספורט וחפץ ענין היה אז

 והעובד, הלומד הנוער בקרב רק לא
 העיר מתושבי רבים אצל גם אלא

והרחוקה. הקרובה וסביבתה
הסיסמה: את והגשימו האמינו אז

בריא... בגוף בריאה נפש
 היה יותר) מאוחר קצת (ואולי אז

 הממשלה), מזכיר (כיום שרף ז. מר גם
 ורוח ספורט בעניני ככולו רובו נתון׳

 היה השנים שבמרוצת עד ספורטיבית
 בתל- ״הפועל״ אגודת־ספורט למזכיר

 היום ועד מאז משהו נשתנה אכן אביב.
אצלו... גם

 — התחרויות בימי — עזבו אז
 סוחרים פועלים, דין, ועורכי רופאים

 להגיע כדי מעונותיהם את ותעשינים
 להתחרויות חלילה, לאחר, ושלא בזמן

שונות. ספורט ולהופעות
 נשי־תל־ גם המגרשים אל נהרו אז

 כשהן יותר ומבוגרות צעירות — אביב
 שער כל על בהתלהבות עצמן משתפות
 על הדגל, כבוד על ונפסד, שנכבש
שלנו״. הבחורים ״נצחון

 ההם בימים היתה ״אלנבי״ קבוצת
 ;אביבי התל ההווי מן נפרד בלתי חלק
 שונים מעמדות בני שונים, חוגים בני
 אך — שונות דרגות־השכלה. בני ואף

 מלוכד, חבר־ספורטאים היוו יחד כולם
הדדית. ובהבנה באחווה ממושמע
 25 כעבור — הם, יושבים והנה

 חברם בדירת ישיבת־נועם — שנה
 מראשוני־הרא- בריקר׳ זכרונות ומעלים
 ״יוסף- הזה, הכנס וממארגני שונים

 מופתית בהתנדבות ששימש האבא״,
 על הבחורצ׳יקים על אפוטרופוס מעין

 וזכה ההתחרויות ארגון ועל המגרש
הקבו של ״יוסף־האבא :לתואר־חיבה

הספור העסקן — גלובינסקי חיים צה״,
 ה״בחורים״ עם הדוק במגע שבא טיבי
 ל״הפועל״, מ״אלנבי״ שמם ששינו אחר

 בעל- מוטקה מראשוני־הראשונים, מוסטה
ואחרים. — הבית

 שהימים בדאבון־לב מציינים הכל
 כיום עוד. ואינם הדוח עם חלפו ההם
 לראות מי ואת לראות מה כמעט אין
 וגרוע כאן. הכדורגל ספורט מגרשי על

 אחד מגרש־ספורט אף כיום אין :יותר
 ואותי לשמו. ראוי שיהיה אביב בתל
 כתבת כיצד עדיין התזכור : שואלים הם

 כשהיה התלהבת כיצד בעתונים, עלינו
 צורך כשהיה וקטרגת להתלהבות מקום

 הזב־ הוחלפו הבוקר אור עד בקטרוג?
המנגי רפרפו המיתרים, פרטו רונות,

כב העממיים הריקודים הדי רעמו נות׳
ההם. ימים

 שאל — ? שנה 25ב־ בגרנו האמנם
כאילו :היתד, חבריו ותשובת אחד

זה. היה אתמול

| ז״ד זמיר |

 על- לאור שיצא קובץ, מונח לפני
 ימי ״דברי בשם עברון, קיבוץ ידי

הצעי אחד של שמו להנצחת —יצחק״
 במלחמת שנפלו ביותר המופלאים רים

 מתוך אולם הכרתיו, לא השחרור.
 חבריו הוריו, לו שהקדישו השורות
 בסער הנה כי בידי, ספק אין ומכריו

 אלון נגדע ישראל לתקומת המלחמה
מבחורי אחד גדולות, שהבטיח צעיר

 מכירה במולדת-, מעורה שהיה ישראל
 הרוטטת נשמתו נתיבי את שהכיר כשם

 — מצוי ובלתי נסתר למשהו והמייחלת
 רשם כבר 24 בגיל מותו שעד צעיר

וח פעלים של מסועפת ביוגרפיה לו
*גשמה. בדרכי וחתירה חלומות וויות,

 בשנתו החל — רצופות שנים ״עשר
 ומשוטט נווד יצחק היה — 14ד,־

 עובר שבע, באר ועד מדן בארץ
 בנגב, אפיקים ועד מחניתא בה ומהלך
 ואת הגלילים שני את וחוקר סוקר

 כל את ומלמד לומד העמקים, שלושת
 וה״גר־ הקיבוצים את הישוב, נקודות
 כך — בהם״ והצומח החי את עינים״,
הוריו. עליו כותבים

התגל את ביצחק לראות אפשר ואכן
 במולדת, החדש העברי הנוער של מותו
 קומה, בזקיפות להלך היודע חדש דור

 על וגאה ביעודו מכיר ומעמיק, רציני
פעולותיו.
הצ של פרקים ראשי כמה קראתי

 חיי על הצמחים, על להרצאות עיר
 המשיחיות יסודות ועל בנגב הבימאים

 ■ענינים לתפיסת הם עדות והנה —
במסו עמוקים ששרשיה לחיבה עמוקה,

 והמוצק ״היש״ לפולחן ישראל, רת
בעו כח ששום בארצו, עמנו בהישגי

מכאן. אותם לעקור יוכל לא שוב לם
 של התעניינותו — בכל והמופלא

 במשך בישראל הגאולה בכיסופי יצחק
 המשיחיות ברעיון האחרונים, הדורות

 עתה מגלה בכאן הנה הקבלה. ובחכמת
 הדמיון ולחלוחית המחשבה חזון את

 חייו. תעודת את סיים שלא בצעיר
 היה לאן ולקבוע להתנבא יכול מי

 מטוסו נתרסק אלמלא מגיע הצעיר
החש מן אחד זהו !חפיר אל בעובד,
לע יכול אינו שאיש הטראגיים בונות
 היוצרים כל גורל זה לעולם. שותם

ימיהם. באביב נקפד שחוט־החיים

בעולם. אשר ה״רעות״ ככל לחלוף, סופו

ת חכרי  בכעיזתיהם דגים הזעירים החקלאים התאחדו
שנתי בכנס ת ה - ״א כ
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