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המ כבאדם קוצר באריה לבחור ההחלטה
 לכתבה נושא ושישמש תש״ח, דור את סמל

 נתקבלה העצמאות׳ יום בליון של המרכזית
 בה תמכו חדשים. כארבעה לפני במערכת

 האח־ בין שהיו המערכת חברי שני רק לא
 הודות ניצלו (ושחייהם חיי שראוהו רדניס

 אשר אחרים, חברים גם אלא לקור־רוחו)
 בחזיתות לאוזניהם הגיע האגדי האיש שמע

אחרות.

 עצמו, העורך הדרכת תחת הפעם החוליה,
 כמעט עבודה נעשתה לעבודה. מיד ניגשה

 עשרות של עקבותיהם אר. לגלות בלשית
 רעיו בתנועת־הנוער, חבריו חברי־ילדות,

 שלושה החקירה הגיעה לשיא ובחי״קן. בגדנ״ע
 המערכת כשהזמינה הפרסום, לפני שבועות

 הרמת־גני לבית־צבי קוצר של פקודיו את
 הוא גם ר, קלי צבי של שמו על (שנקרא

 זכרונותיהם את אישדוד),והקליטה קרב חלל
כחומר־גלם.

לקיוס הגיע טרם הכתבה את שהכיל העתון
 המערכת שולחנות על נערם וכבר קים,

 בחויות שנזכרו חברים, של נוסף חומר
 השאר, בין נתברר, כך נוספות.

 ה־ שיף מאיר מורהו, זה שהיה
 שהציע לבנים, בבית־הספר המנוח

ל מקוצ׳ר שמו את להחליף לו
 חבר של פרט מצטרף לכך קוצר.
 קוצר רצה פעם כי שנזכר אחר,

מס ביקש לחוץ־לארץ, לנסוע
כשנתב הנסיעה על ויתר פורט,

הלועזי. שמו רשום שבדרכון רר

 משותפיו אחד ורדימון, איזי
 נזכר קוצר, של ביותר הקרובים

ה הידיעה על קוצר הגיב כיצד
 הקמת על החליט שאו״ם ראשונה
המדינה.
 בתרו־ פרצו שההמונים בשעה

 נפגשו ברחובות, עת־ההתלהבות
 סגן מחבריו(איזי, ושלושה קוצר
 פולוור״ (״פולי״) אברהם המ״פ

 קוצר, אמר רבינוביץ). וכרמי מכר
ישל מהם ״רבים : קודרות בפנים

 הביתה, נלך בואו זה... בשביל מו
בבית."״ קשרים כבר לנו מחכים בוודאי

אוטו גיוס של הקלאסיות הדוגמאות אחת
מטי.

 וטו־ מפקדיו בבחירת מאד הקפיד קוצר
 בעיניו חן שמצאו מפקדים ״חטף״ הוא ראיו.

 היה עליהם, לוותר רצה לא מפקדם (אם
 של מוחו את ומבלבל הגדוד במטה מתישב
 מפקד זאת, לעומת נכנע). שזה עד המג״ד

 סולק לחלוטין, פגמים כחסר לו נראה שלא
 מפקדיו של האנושי המחזור במהרה. על־ידו

עצום. היה

 אופיינית פעולה על אזי סיפר השאר בין
 נחשון, פעולת לפני עוד זה היה (ונשכחת).

 לארץ הגיעו הראשונים הצ׳כים כשכלי־הנשק
 — נשר״ ״מיבצע את ערכה החטיבה באוירון.
וה הערבים מפני הקטן שדה־תעופה הבטחת
יחידה לשלוח נדרשה קוצר פלוגת בריטים.

 של הפנימית החגורה את שתהווה נבחרת,
חניית־המטום. מקום על ההגנה
 הלילה של הקטנות בשעות :איזי נזכר
 את שחסמה וחזקה, גרומה יד אותי העירה

 קום אריה, אני, ״זה צעקה. כל ומנעה פי
״אחד אף־ תעיר אל !למשרד אלי ובוא !

 אז שהיה דיסקין, אלי את מצאתי במשרד
 מיד והכן אלי עם ״שב אריה. ואת ״פ,0ר

 וממ־כפים, מ״מים בלי איש, 20 של רשימה
 לפעולה ביותר, המצטיינים הטוראים רק

 !״ מחלקה מאיזה חשוב לא וסומת. דחופה
 מוכנה, הרשימה היתר, רגעים מספר כעבור

 דרך באותה האנשים את להעיר והתחלתי
אותי. העיר שאריה

 משוריינים שלושה על עלינו בשרונה
 שם (רמת־אהרון), לרמה שחר עם ונסענו

 שמעון אלינו הצטרפו החטיבה. מטה ישב
 קצין־מבצעים. אז שהיה הקטן, והפולני אבידן

שלנו. למשורין דווקא נכנסו הש

 מן מאד התרשמו שהשניים ניכר היה
הוא השיירה. על אריה פיקד בה הצורה

כיום אשדוד של הפילכובס
 מתמיד בקשר ונמצא לפנינו הדרך את סקר

הכוח. חלקי כל עם

 לנו חיכו יונה, במחנה לבסיס, בחזרנו
 ״איך :בצעקה פנינו את וקידמו המ״מים

 את ולקחת בלעדינו לפעולה לצאת אפשר
?״ לנו להודיע מבלי אנשינו

 בפלוגה מחליט ״אני ! אריה השיב זאת על
 אחד אף ולא לג׳וב, לקחת מי ואח מתי
״אחר !

 כל :אחד חשוב יתרון זאת לשיטה היה
 כטוראי, או כמפקד לפלוגה, שנכנס אדם
 שכבוד מובחרת, לפלוגה מצטרף שהוא ידע

בה. חבר להיות
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מכתבים
תחליף לא

 015 הזה (העולם תצפית לקרוא מאוד הצטערו!'
 הציונים מפלגתי. ידי על שנועד כמי אותי הסצינה

כ קריניצי אברהם ידידי במקום לבוא הכלליים,
 השחיתות את ״לחסל מנת על רמת-גן העיר ראש

ניחו כבכל ודאי — בה יש זו תצפית בעיריה״.
וטעויות. אמת — עתון שי

 להכנם לי הציע עצמו קריניצי שמר היא האמת
 בכל התפקיד את בפני תאר הוא לעיריה. אתו

 את לתאר בבואו בו. שהשתמרה התלהבות-הנעורים
 ובעיקר בשמו, קשורה שהתפתחותה העיר בנין

 כשליחות־ במפורש זאת לי הציע הוא בשמו.
 וחיזקה ענין באותו אלי פנתה המפלנה נם בנייה.

 טרם המכתב כתיבת עם ידידי. של הצעתו את
בהחלט. אישיים מטעמים הן. השיבותי
 כתחליף אותי מציג שהעתון בזאת היא הטעות
 כשליחות אלי המפלגה פניית את ורואה לקריניצי

 המנהלת המפלגה.׳ ונם קריניצי נם שחיתות. לחסול
 רגילים לא וסמקנות החלטיות הוכיחו העירית את

 ה- העירוני במנננון שנתנלו פנמים על בתגובתם
 ודאי העירוני השירות רמת על זו עמידה מסובך.
 שבוע־ המצהיר עתון ידי על מוערכת להיות צריכה
 ללא הצבור. משוא־פנים. יודע אינו כי שבוע
אותה. מעריך ספק,

רמת־גן זיו־אב, יצחק
הנשכח הגבול

 החרפה גבול הרשימה את בקראי נזדעזעתי
 מקלטים שהקמת חושב אני ).914 הזה והעולם
 אין ואם ביותר, דחופה בעייה היא הספר בישובי

 האזרחים — עלינו הבעייה. את פותרת הממשלה
 התהיו עצמנו. בכוחות זאת לעשות — הפשוטים

 1 בנבולות מקלטים להקמת במגבית לפתוח מוכנים
 הקולנוע תקציב את מיר לתרום מוכנים ואשתי אני

שלנו. הסיגריות תקציב מחצית ואת שלנו
תל־אביב ז.,1 א.

גכול-ההרפה. הרשימה פירטום על כוחכם יישר
זו. בדרך -המשיכו

חולדה מתנחלים, פרלמוטר, יוסף
כדוב מבצע

 במדור איתן דב של רשימתו את שקראתי אחרי
 ),915( הזה בהעולם הרשימות קיצור על יקר קורא

ש... מפני מכתב. לכם לכתוב בכלל חששתי
נתניה כרמון, דוד

 : לשווא היו לא כרמון הקורא חששות
המכתב. את קיצרנו

הנחש בשכיל 1200
 בעת שקט לילה דיניק הבטיחה בו אשר הנדוד

 נדוד היה )913 הזה והעולם למצדה הנדנ״ע מסע
ל ביחס נם הדבר והוא אשקלון. נדוד ולא פלשת
 המערבי, הצר מן עלה אשקלון גדוד למצדה. עליה

 לאותם ולוענות בתמונה המסתכלות אלה ושלושת
 כלל. לוענות אעז המערבי, בשביל העולים מאות

 ולפנישה בהר העולים האיחוד לאנשי מחכות הן
 זו והשניה חברתי, היא האחת החברה. עם לבבית

אני.
 חודש עוד לי חסר .21 בת אינני עדיין לי, ובאשר

 ההבדל מושבניקית. אלא איכרים, בת אינני וחצי.
 בלוף בילפתם והעיקר. נעלבתי. ממש למדי. רב

 של והמשק בחורים. עם לי הולד לא בכלל עצום•
 ראש 17 יש שלנו וברפת דונם. 42 בן הוא אבי

 צועקים אין ומאוטובוסים עגלות), 7 פרות. 10(
 שהיא מאיזה זאת צועקים אז כבר, אם ״דיניק!״.

לאילת. הנוסע מהאוטובוס נם אולי אחרת. מכונית
 ולכל לי למדי מוצלח נראה המאמר אבל זה, זהו

אותו. שקראו החברה
כפר־ווארבורג דיניק,

האמת וכל האמת
 (העולם דנוך בר־כוכבא אחי. על ברשימתכם

 רוצה ואני חמורות, שניאות כמה מצאתי )915 הזה
 היה אחי : הפרשה כל על האמת את לכם לספר

 של בנו שהיה דודני. יחיאל הנרצח, של טוב חבר
 רניל היה הוא פינס. ברחוב בבית־המרחץ השמש

 המרחץ בית היה בהן הערב. בשעות שם להתרחץ
יותר. פנוי
 אחי ניגש השנה) ראש (ערב יום באותו גם

 סנר כבר הוא כי לו אמר יחיאל אולם להתרחץ.
 והתחיל בכוח להיכנס ניסה אחי המקום. את

 בכל כד אחר בצחוק. קודם — יחיאל עם להתאבק
 מתגבר אחי כי ראה יחיאל של אחיו הרצינות.

 פעמים ארבע אותו ודקר סכין עם עליו זינק עליו.
ו החולים לבית נשלח אחי ברגל. אחת ופעם בנב

ימים. חודש שם שכב
 סולחה סודרה מבית־החולים בר־כובא כשיצא

 לאחי קרעה ברנל הדקיירה אולם יחיאל. לבין בינו
תו: להסית התחילו זרים ואנשים השריר את  או

שלב?״ בריא והוא צולע. שאתה זה ״איד  אחי. ו
 יחיאל את פגש מאד, התרגז עצבני אדם שהיה

 יחיאל אותו. ודקר עליו התנפל זי,5ש ברחוב
קלה. שעה כעבור ומת לבית־החולים הועבר
 כי ולומר להוסיף רוצה אני אבל האמת. זוהי

 ברמלה, בבית־הסוהר אחי אצל לבקר לי נותנים לא
 בחיי נשבעים לבית״המשפט הבאים האסירים וכי

 למות עומד ושהוא שם, בו שמזלזלים ילדיהם
צום. חודשי שלושה לאחר

תל-אביב מוך, ישראל
השגריר משפחת
 פרטים כמה דיוק על להעמיד לי הרשו־נא
 !בסכנה ״עצמאותנו בכתבה אודותי שפורסמו

).915 הזה (העולם !״ חתום
 של בתו משנה. למעלה זה הדור כתבת אינני
 הייתי לא המועצות בברית לשעבר ישראל שגריר
 או מקומוניזם״, מסריח ״זה : הפסוק ואת מעולם

 ש־ הוא, נכון אמרתי, לא בתוכנו ךו דומה אח
 היותו ושעובדת המחתימים בצוות שהיה כתבכם,

 לשים נסה היטב. לי ידועה מקומוניזם. מאוד רחוק
 התמונה, שלמות למען כנראה בפי. אלה דברים

 לפחות אתי תסכימו לציירה. מראש שהחלטתם
 הביונרפיים הפרטים בשני כתבכם שנכשל שלאחר
נוססת. לעדות חוא פסול שמסר

כשרה העצמאות שמגילת כד על מתפלאת אינני

 פרסום אם רק תמהני התפוצה... להנדלת בעיניכם
 אח כשר אמת של קורטוב אח בהם שאין ידיעות,

 להיות אלא לי נשאר לא ועתה תכלית. לאותה הוא
 מלחמת המקדש עתונכם באם ולתהות סקרנית
 לנכון ימצא הזולת שאצל פילוח בכל חורמה
(כלשונם!) אלה דברי לפרסם

 חולון אלישיב, וירה
 הקוראה סליחת את מבקש הזד, העולם

ישר שגריר של המאומצת אחיו בת אלישיב״
(לשע הדור וסופרת (לשעבר) במוסקבה אל

ה הפסוק את שאמרה דעתו על עומד בר),
מוכחש.

הנרדפת התנועה
 על לי שסיפרו בעיר. חברים עם נפנשתי כאשר
 ומנהלי המורים בפניהם שמעמידים הקשיים,

 הצעיר, לשומר השתייכותם בנלל בתי־הספר,
 ביקרתי כאשר אכל לדבריהם. להאמין נטיתי לא

 בטיול מת אשד אייזנברג. דוד של הוריו אצל
 ).913 הזה (העולם פסח בחול־המועד למכתשים.

 צופי־הנים־ את דוד שעזב אחרי כי מפיהם שמעת־
 לשומר ועבר הרצליה) בנימנסיה למד (הוא נסיה

 להורים בז־יהודה, ד״ר המנהל, קרא הצעיר,
 שישפיעו — באיומים אפילו — לשכנעם וניסה

פעמיים. חזר הדבר התנועה. את לעזוב בנם על
 אחת כי קראתי .19.4.55 מיום העם, בקול והנה.
 ש־ בנימוק פוטרה ביד־שלום בית־הספר ממורות
הצעיר. השומר תנועת חברי מרובים בכיתתה

גן־שמואל דגן, נמרוד
משעממת עצמאות

 :הנושא על משאל לערוד לבקשכם ברצוני
תשו את •ולשלוח ? יום־העצמאות את חגגתי כיצד
 למשל, אני. והכנסת. הממשלה לחברי הקהל בות

 לא איש :הסיבה לא. ותו ספר וקראתי כיבסתי
 לחנם הפך חנ-העצמאות לבידור־ההמונים. דאג
בלבד. הילדים של

 יפתור הנצחי שהמצעד הממשלה חברי החושבים
עיי חיילים לראות לי נמאס כבר ? הבעיות כל את
 מטוסים.. לזימזום ולהאזין כפסלים צועדים פים
 עדיין אני שבעים. בת זקנה איזו שאני תחשבו אל

ולהשתגע. לרקוד אוהבים שבו בניל
חיפה דורון, אסתר

אח לא כן,
 שחוסיין כמדומני אבל מטעני. שזכרוני אפשר
 המשונע, טלאל של בנו הוא )914 הזה (העולם

אחיו. ולא — ירדן סלד שהיה מי
 חיפה אורן, טדי

 נדבק עורך־הניתוב צודק. ורן8 הקורא
היוצרות. את החליף המשפחתי, בליקוי זמנית
חדגוני עכר

 בנליונכם שפורסמה ורבת״הדיוק הנאה לרשימה
 הנני ״דת״ הכותרת תחת )914 הזה (העולם
 :הבאים הדברים את להעיר מבקש

 לבן. בפשטות. אלא. כסוף. אינו שפמי
 דימוקרטיה. אלא דיקטטורה. חובב איני

 הקומוניסטית במפלנה חבר הייתי לא מעולם
 קוי או אמתי סוציאליסט אבל טרוצקיסטית, או

הנני. גם אלא הייתי, רק לא אמתי מוניסט
 למעשה אלא ססנוני, איפוא, אינו. שלי העבר
ביותר. הרגוני
 במובנו (מלבד עקרוני״ ״סרבדמלחמה איני

 אינו זכרוני ואמנוי זה). מושג של הסוציאליסטי
לצערי. תלמידי.

 בערבים, למלחמה מתנגד אני כי הוא, נכון אבל
 היא ערבית תוקפנות שכל היא והאמת הואיל

 כחמשים מזה הנמשכת שלנו מהתוקפנות תוצאה
 ירה מי לשאול: היא צביעות כך (ומשום שנה

בעזה?). הראשונה היריה
ני למען בועדה אחר חבר לשום ולא לי לא

 פעולותיה. על להשתלט רצון אין אזרחיים שואין
 לכל בה מ״שלטוננו״ לחלק שמחים הננו להיפד,

 הזה העולם קוראי מטרתה. למען לפעול שמוכן מי
בכך. להווכח .מוזמנים

 כמה הועדה בראש התיצבו לו כי ספק. אין
 את להשיג יכלה אז כי והמדינה. הציונות ממנהיגי
 יכולה היא מאשר יותר גדולה במהירות מטרתה
 למנהיגי היה לו אבל הנוכחי. בהרכבה זאת לעשות
 בחופש־המצפוו, רציני ענין ולעוזריהם ישראל

ובפעולותיה. בועדה הצרך כלל נוצר היה לא הרי
 נרינ- מר של בהתפטרותו ראו בארץ העתונים

 חסדם את והמעיטו לועדה סימן־חולשה בוים
 לקהלם. הצטרף הזה העולם נם כי ונראה כלפיה.

 רק כידוע. חובב, אלהיט נם כד. על לתמוה ואין
 אחת דרד אלא לועדה איפוא אין מנצחים. לגיונות

ולהצליח. לפעול :והיא מחדש קרנה להעלאת
זאת. תעשה שהיא מקהה והנני

תל־אביב עורן־דין, שטיין, מ.
כודס את לא

 הזה (העולם וייספיש חיים המתאגרף על בכתבה
 יריביו. כל את מאז ניצח הוא כי ציינתם )914

ב שנערכה האינרוף. שבתחרות כנראה, שכחתם,
 בתיקו וייספיש יצא התל־אביבי. נן־רינה קולנוע

 הדיעות לכל בר־ציון. .שמעון בית״ר, מתאגרף עם
 וייספיש כי לבר־ציון. קרב באותו הניצחון מגיע היה

מהלומות. מרוב שיכור כמו התנודד
תל-אב־ב שמר, דן

מוות או נישואים,
 פעם לא נתקלים אנו התנ״ד ספר את בפתחנו
 כאשר תערובת. נישואי ננד ברורות בהוראות

 הגדול. למסעם אליעזר ועבדו, אבינו יצחק יצאו
 אישה ליצחק יקח לבל העבד את אברהם הזהיר
 את יצחק הזהיר יותר מאוחר הכנענים. מבנות
 יהושע נם החיתים. מבנות אישה יקח לבל יעקב

 ! בהם תתחתן ״לא :מעמו בהיפרדו אמר בן־נון
 ואחרון לבנך.״ תןקח לא ובתו לבנו. תיתן לא בתך

 בשאתו אלוהיו חמת את עורר המלד שלמה :אחרון
נוכריות. נשים לו

 היות תערובת. נישואי מפני הזהירה התורה
 לשעבד עלולים אלה נישואים כי ידעו ומחבריה

 טמיעה לידי להביאו ואף אחרים, לאלים העם את
כיום. נם חלפה לא הסכנה מוחלטת.

תל-אביב קאמינקר, שלמה

*16 חזח העולם


