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 *•ט־ תופעה הוא טפה חיים
 משוחרר, חייל ל!, בן : ראיית

מדחמח. כבה
 רגיל היה נעוריו שהר מאז

 בל מרצו, כל את להקריב
אירי מסוים. לאידיאל זמנו,

מדינת ות
ל יצא לילה לילה ישראל.
כרוזים, הדביק : פעולות
ה כשפרצה כנשק. התאמן
אנ חבריו, עם יצא, מלחמה

 נפצע, האש, לחזית אצ״ל, שי
חייו. ימי לבל נכה הפך

ש האיש חייו. ריקים מאז
 כולו להשתעבד רגיל היה

 כל את שמילא מפויס, לתוכן
 קיומו. יפוד את איבד חייו.

המדי - שנתגשם האידיאל
 בלבו. ריק הלל השאיר - נה

מקו- את תפס לא דפר שום

 אניצי : אלפים ישנם כמוהו
 פל- אנשיי לח״י, אנשי אצ״ל,
 כל כני - חי׳׳ש אנשי מ־׳ח,

 דור הפוליטיים, המחנות
 נשאר שלא לוחמים •טל •טלם

 מעטים רק ללהום. מה על לו
 חיים תוכן מצאו מהם מאד

חלוציים. במפעלים הדש,
 ביגין, במנחם תומך חיים

משוחר לה״י ש״לוחמי כמו
 •דין כפרידמן תומכים רים
 •טאניטי כשם שיים, כד-ר או

או עודם משוחררים פלמ״ח
 או גלילי ישראל את הדים
 אולם ומפלגתם. שדה יצחק

 מאד, רחוקה הדרך, רחוקה
 הממלאה חיים של למטרה

ה את ומפעילה הנשמה את
 נשאר המכריע רובם אברים
 תכלית לחייו, טעם מהפש

למעשיו.
האתמול. את המחפש נוער

 דו שאין הדוח□
דדחו□ סגה עד

אכנרי אורי מאת
 האנשים מן אהד קדימה. זנקה אצ״ל אנשי של כיתה חםן־בק. מסגד למגדל הגיע הקרב

 בכאביו, התפתל הארץ, על שכב הפצוע בהסתערותם. המשיכו האחרים הארץ. על צנח בכתפו, נפגע
״.מים .׳״מים צעק הכרתו. את איבד הוא עזרה. לו הוגשה לא הקרב בסערת !

 לבית־החולים. הועבר הוא אצ״ל. חייל טסה, חיים של הקרבית הקאריירה נסתיימה כך
 כושר־ד,פעולה *ו.9גו שלמות את לו להחזיר יכלו לא הם אולם בשקידה. בפצעו טיפלו הרופאים

גופנית. עבודה לכל בלתי־מוכשר טסה חיים נשא־ 17 בן פגום. נשאר הזרוע של
 ־ום ״האמיני, בהתלהבות שר לקרב, יצא אי־ הנוער של רב שחלק בשעה בה שנגוז. חלום

 וחסי־־אשליות. מי־נפש בפינה, טסה חיים ישב כבי הנגב״, ״בערבות לתקליטי האזין '״ יבוא
לבו, את שמשך מקצוע שילמד עד קשה בעבודה עצמו לקיים בטכניון, ללמוד חלם פעם
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 מהבייי, כאחד לצאת׳ לחלום גם יכול לא הוא נגוז. זה חלום גופנית. עבודה הוא גם שהצריך אך
 עיד יכלה לא הפגועה זרועי משלט. בנקודת אדמה, בעבודת לחייו תוכן לו לחפש להתישבות,

בטוריה להחזיק
הפקידות, מקצוע את ללמוד :ויחיד אחד חלוב לפניו, פתוחה נשארה עוד אחת דרך רק

לירית. של ערימות לספור א־נסיפיים, טפסים למלא משרד, אי בנק, של דלפק ליד חייו את לבלות
אחרת. חייו את לו האר הלוחם, טסה, חיים

ה*ז 44  משרך של וכך כך מכפי־ תיק :סטאטיסטי מספר פסה חיים הפך בינתיים נכות. א
השיקום.

נכות: דרגת לו קבעו ברשימותיהם, ע־ינו בדקוהו, הרופאים רפואית. ועדה לפני עמד אחד יום
נכות. ■*10/0

 מכיר החוק ,״ל.צר בשורות שנפצעו חבריו, לבין טסה חיים בין הבדל אין החוק לפי
אחר. בטחון שרות כבכל באצ״ל הקרבי בשרותו

ל״י, 15 — הענקה קיבל חדשים שלושה חדשיים, חודש, חיים. של לתיקו משהו שקרה אלא
 כשהציץ פעם, משלו. חשדות לו יש אולם יודע. אינו חיים ? מדוע ההענקות. פסקו לפתע ל״י. 18

 על השפ-עו אלה אותיות ששלוש סבר חיים ל. צ. א. :אותיות שלוש עליו רשום מצא בכרטיסו,
במקרהו. הטיפול

 כשלושים מהם קיבל *עם מנהיגיו. מצד דוקא באה חיים של ביותר הגדולה אכזבתו אולם
 פעם אי באמריקה. אציל אוהדי מתנת אחת• קבילת־מזון לקבל לו מותר : הודעה קיבל אשר עד ל״י

הכל. וזה לו. זכה פרם שחיים אצ׳־ל, לפצוע־ שיכון על דובר
 כספים'ומוצאים מגייסים כיצד הפוליטית, בדרך מנהיגיו יצאו כיצד חיים ראה ,בינתיים

 האס ץ שכחוהו לא האם :טרדני ספק חיים של לבו על עולה לפעם ומפעם מפלגתיים. לצרכים
? לקרב יצא שבפקודחם אותם אותו זוכרים אמנם

קן _____^3. דמי : שיקיםה ב*אנשי הענקה ח־ים ״סחט״ מייגע .מינו׳י משא אחרי. .17 בן ז


