
.

ודק1 נאדר בדוד

חוש׳ אנא שר השטות וגרו
מהי חוגים ואילו בקרבות נפצע חושי שמר
 בכעין נתון חושי כי טענו, לא־פחות מנים

ההגנה. מטעם מעצר־בית
כא נכונות, היו לא זו וגם זו שמועה גם
החקירה רבים, דברים ארעו ובינתיים ; מור

.העיריה בבית *נגסטריו□ חיפה:
 פצוע של מחלצות דרושות לדיקטטור־סוחיד

 ובסכלות. כקיבוץ עבודה וכובש הידוא■ מלחמה
 אלה, מזוייפות בנוצות להתקשט אחר לא חוש׳

 ההווה על יחפה (והבוזב) הזוהר העבר ב׳ בקוותו
לעתיד. תנופה לו ויתן החושיסט׳

שיס ם בחיל־היס מק־קארתי שרת חודש שלו  שונים... בתפקידי
ם... אשר ״מלאכת־הנייר״ את ועשה  הצהיר 1944ב־ לאסכדרוךטייסי

 על הפצצות־צלילה 14ב־ חלק ״נטל נזק־קארתי כי אחד, עלון־תעמולה
ת...״ 17 ״טסתי : מק־קארתי כתב 1948ב־ היפאנים.״ עמדות  טיסו

 ומסעי־קשר.״ הפצצות־ליל 30ב־ חלק ״נטלתי הצהיר: 1951 בשנת
טו לקו  בחיל־הים ״י

קף אינו תו זו כו  לז
 ,14 מתוך אתת אף
שליחויו 30 או 17

הרש תפקידו תיו...
מ נשתנה שלא מי,

 שול־ ליד היה עולם,
 אף־על־ חן־הכתיבה.

ב הוא נראה פי־כן
 ששיגר תצלום כל

ת מ כשהוא לעתונו
 ה־ תא מתוך חייך

טייס...
א סיפור־מעשה י

 מק־ כי גילה, חד...
באחד־ נפצע קארתי

תן מצידו, מק־קארת׳, המבצעים... ק נ  כשחזר שצלע, עם לשמועה, חיזו
שטו באמת, שארע מה על ירכו. על לתופשה, הביתה ו944ב־  פ

ת גירסאות  גירסא יפאני... מפגז נפגע מהן דאחת אליבא : שונו
ת, שעמד חיל־הים של שמפצי׳ן שעה ברגלו נחבל ג׳ו :אחרת  לנחו

ת באש... ועלה הקרקע על נתהפך  : (מק־קארתי) אמר לכתבי־העתונו
תי קשות... נפגעה ״רגלי תה צויינ  מקום כל היה לא לשבח״... בזכו

צ׳ ...1943 ביוני 22ב־ קארתי למק לו נגרם הפצע : לספק... מניי ס  מ
ם, רשמיים ה בפני שעה אותה עמד לא מק־קארתי כי מוכיחי  הפגז

תו פרטי יפאנית...  ביוני, 22״...ב־ :חברו ידי על תוארו... יום או
תו כניסה טקס (נערך) קו־המשווה את חצינו בו היום  נפטון... של בברי

שונו) מות... (הלבי טונו פיג׳ שי ם, הו ת- עלינו התיזו במי נו לו  סי
 יורד האחרון. ברגע נפצע מק־קארתי... ואיטלולא... לחוכא שמונו

 ונכשל. החליק לפתע לרגלו. לו כרוך מים מלא כשדלי בסולם, היה
תון בעווק נתפשה האחת רגלו תח  במרחק הנמצא צינור־ברזל — ה

ת  היתרה ג׳ו... רגלו... את ופצע מעד כך ממחיצתיהברזל. אחדות זרתו
פן רגלי את שברתי כי תגלו, אל ״לעולם : בידידיו  זה.״ מגוחך באו

ר ל״פצע תיהפך זו פגיעה כי... דעתו, על אז העלה לא מהם איש  חמו
ק מאת ודרכו״, האיש — ״מק־קארתי (מתוך ברגל״.  ורונלד אנדרסון ג׳

מפא״י). בהוצאת שיצא העברי התרגום לפי מיי, י.

 מר חישה, עיריית ראש של חייו פרשת
מלחמת של הסוערים בימים חושי, אבא

 אנו ואין לעצמה ברכה קובעת ו,שחרור,
זו. מברכה עצמנו להדיר חלילה, מתכוונים,

מ תמוה קוריוז להזכיר טוב לשני־כן אולם
 חושי של בטאונו דוקא אשר תקופה, אותה
עכשיו. ודווקא מחוש להעלותו לנכון מצא

 של השבורה ברגלו הוא מעשה והמעשה
 מר וסצוע־הקרבות, מלחמודהשחרור גבור
חושי. אבא

ה הכרזת שלשני התוהו־ובוהו בתקופת
שדה־מערכה, כולה העיר היתד. עת מדינה,

ש לרושם בניגוד — חושי מר נימנה לא
 פעילי על — וחסידיו הוא ליצור מבקשים

: מווייק יותר הרבה יהיה מזה ההיפך ההגנה.
 של שלאוזנו השתדלו בהגנה רחבים חוגים
בט־ חשיבות בעלות ידיעות תגענה לא חושי

סמ המלחמה, בראשית חושי, כשדרש חונית.
המקו הפיקוד מרד מסויימת, פיקודית כות
לבטלה. אילץ מי,

כולה, חיפה שיתרור ימי תקופה, באותה
 שפירוטם מדהימים, מאורעות מספר ארעו
 כך קשורים, היו וכולם כרגע, לכאן, אינו

חושי. מר של בשמו אחרת, או
ל עד לאחד, אחד נצטרפו אלה אירועים

 לבטחון האחראים אשר שלמה תמונה יצירת
אותר- לברר הכרחי כי החליטו חיפה

 החלטה קבלת עם בדיוק, כמעט או בדיוק,
ב מאורז מצער מקרה חושי למר ארע זו

המפורסמות, החיפאיות במדרגות בלילה רדתו
ההגנה, של הגבוהים המפקדים אחד בחברת
 ארע לא הדבר רגלו. את ושבר התחלק נכשל,

 דבר כדברי חיפה״, בשחרור ״בהשתתפותו
 מר כאן. כמובא אלא זה, לחודש 9 מיום
 לדברי מה, משום הועבר, שבור־הרגל חושי

 דוקא זאת, לדעת היה אז שתפקידם אנשים
ל בית־חולים שהוא ״בתר״, לבית־החולים

יולדות.

 אותם לדברי חושי, שכב זה בבית־יולדות
 שהיה מכפי ממושך יותר הרבה זמן אנשים,
לריפויו. הכרחי

 שנחקרו מי נחקרו ממש שעה ובאותה
 השונות פעולותיו אודות שנחקרו ובמקום

 כיוון נחקר, לא עצמו חושי אולם חושי, של
פצוע. ששכב

השמועה את בחיפה אז להפיץ דאגו אנשיו

 יכול הוא כי חש, וחושי באמצע הופסקה
 עם הראשון מעשהו ממיטת־חליו. לקום
נא בה אספת־עם, של ארגונה — היה קומו

 פתע והמתין. ישב סגור, מסך מול הקהל סף
 בכורסת־נכים, שקוע הבמה, ועל המסך נפתח
 למראה בגבס. נתונה רגלו חושי, מר נראה
 בהן מחיאות־הכפיים ולמשמע המעונים, פניו

ב מיד פשטה המתאימים, האנשים קידמוהו
נפ חושי אבא כי המזעזעת, השמועה קהל

 בושה, בלי שב, שדבר שמועה בקרב, צע
אלה. ימים בעצם כנפיים לה לתת

חו של השבורה רגלו סיפור בינתיים, זהו,
והחקי השונים האירועים פרשת ואילו שי,
 חושי ״אבא לסרק שייכת אודותיהם רות

ומלחמת־השחרור״.

 מק־ כי לכם, יאמרו אם — מקום מכל
 תאמינו. אל חושי, מעשי את מחקה קארתי
השניים. כין הראשון ג׳ו• היה זה בענין

נמל ופועל קיבוצניק
הסבורים, אנשים אותם על נמנים אנו אין

 בהכרח עוברת טובה לראשוודעיר הדרך כי
 שדי סבורים אנו אין אף והנמל, הקיבוץ את
 בקיבוץ סבלתי •אני כי להוכיח, לאדם לו

 שכולנו מנת על חיפה,״ בנמל משאות ונשאתי
לראש־עיר. בו לבחור חייבים נהיה

 המת- ראש־עיר כי אנו, סבורים זאת, לעומת
הח את עליו מעלו. שאולות, בנוצות גנדר
בעברו. להסתיר מה לו יש כי שד,

 של הנבחר ראשה חושי, לאבא — ואכן
 בעברו, להסתיר מד. ויש יש חיפה, עיריית
כולה. הדרך לאורך

 הן בארץ חושי אבא של תולדותיו כי
 נסיון אחר נסיון שנות שלושים תולדות

הציבו הבמה מן לסלקו האנשים -מיטב של
לו. ראוי שהוא למקום להחזירו רית,

 בפא־ חושי אבא קרא !״ נמל פועל ״הייתי
 שנתכנסה בהחלט ספונטאנית באסיפה תוס

מו ״ואני — נגדו ד,אשמותינו פרסום לאחר
״הרחובות את ולטאטא אפילו לחוור כן !

שנצ החושיסטית הזוהמה על היודע כל
 אם ספק העירונית, במחלקת־הנקיון טברה
 וכל לפועל־נקיון, חושי את למנות יסכים
 שיחייך וודאי חושי׳ של עברו את היודע

סועל־נמל. היותו על סיפורו למשמע
 חושי החל שלו המזהירה הקריירה את
 השומר בקיבוץ שנה משלושים יותר לפני

 זמן- שימש שם אלפא, בית שבעמק, הצעיר
 מצרכי־מזון קניית מרכז — באקונום מה

 הרעב את הזוכרים אלה רק למטבח־הקיבוץ.
 כאורח־לא- בקיבוצים אז שכן אשר המתמיד

 להבין יוכלו הם רק לגרשו, שאי־אפשר קרוא
 האשים כאשר חברי־הקיבוץ׳ נזדעזעו מה עד

החבר את ישר״דרו, יקה מחסנאי־המשק,

 חושי, מר ראש־העיר הוא הלא שנלר, אבא
הקיבוץ. של ממצרכי־המזון חלק בהעלמת

 למסעדה עד הרחיקו הלאה, הלכו ההאשמות
לא שנעשה !מי של אביו בחיפה שהחזיק

במדינתנו. לראש־עיר יובל חצי חר
 מן גורש שנלרחושי — מקום מכל

 שהוא למה שם והיד, לחיפה עבר הקיבוץ,
״פועל־נמל״. פומביות: באסיפות לכנות נוהג

 היה לא חושי ולא שנלר לא — אולם
נא אלא היה לא חושי פועל־נמל. מעולם

 ששלטו הקבלניות הקבוצות אחת של מנה
 סבלים עבדו בו הפרימיטיבי, בנמל אז

 ?־ גרוש עשרים תמורת בפרך, וסווארים
ביום. שעות־עבודד. שתים־עשרה

 מסעם אז עבד שנלר־חושי החבר ואילו
 חמש סי השתכר כרושם־הפועלים, חברה

 שק, לא כתפו על מימיו עמם לא פועל, מכל
כבדים. ארגזים לא מטען־עצים, לא

 כי לאמר, חלילה, מתכוון, איש אין
 מהיות אותו פוסלת פועל היה שלא העובדה

 אותו פוסלות ראש״עיר מהיות 1 ראש־עיר
ול האמת למען אך אחרות, עובדות אלף
 אז כבר כי לדעת, סוב הבהירות׳ מען
 הלחם מרוח צד מאיזה שנלר החבר הבין

 מדי, טוב זאת שהבין וכיוון בחמאה.
 ועדה — לאחר־כן שתיים שגה, — פסקה

 מלשמש פסול חושי כי מפא״י, של פנימית
שהיא. ציבורית כהונה בכל

 לכהונת היתד. לא הכוונה כי נראה, אך
ראש־עיר.

 זו, לכהונה פסול להיותו ההוכחות את
אחרים. לספק מסתבר, ייאלצו,
נכבד. קורא יספקון, והם

מזכיר־העיר שר החדשה מכוניתו

 ניסה אותה רופא, משה חיפה, עיריית מזכיר שד החדשה מכוניתו זוהי
 ; ירוק :הצבע ;דורג׳ :הסוג שבועות. כמה משד כיתו כקרכת להסתיר
 צדדיים דחוסות : החניה מקום ־ אלפים שמונת :השווי , 3555כ- : המספר

העיריה. עובדי של החניה מגרש על לא אך העיריה, כניני ליד


