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 למערכת, השבוע שהגיע המכתבים בזרם

 צרפתי בול שנשאה צנועה, מעטפה היתד,
 מלים: שלוש רק עליה היו פראנק. 70 של

 כתובת היחד, לא תל־אביב״. חזה, ״העולם
שולח. של

 במכונת־שיכפול, מודפס חוזר היד, בפנים
 ״ביוליטין הכותרת: מצויינת. בצרפתית כתוב

 של הצרפתית ׳הפדרציה מטעם החדשות
 ראשי־ד,תיבות הם פל״ן ,״3 מספר פל״ן,

ממשלת־ד,מח ,חזית־השיחרדר־ד,לאומית של
האלג׳ירי. צבא־השיחרור של תרת

 מדברי סיסמה התנוססה הדברים בראש
 הסדר ״כאשר רולאן: רומן הצרפתי הסופר
 הוא התוהו־ובוהו הרי צודק, אינו החוקי

 גבי על זו, לסיסמה מתחת הצדק.״ ראשית
 מטרותיה מפורטות כתובים, עמודים חמשה

ה ובצדן האלג׳ירית, מלחמת־השיחרור של
 הצרפתיים המתישבים בידי שבוצעו זוועות

 של הסיכום הצנחנים. קציני ובני־בריתם,
 צרפת של האמיתי האינטרס העלון: בעלי
 פתרון שרק בעובדה להכיר הוא כולה
 ההכרה — אלג׳יריה לבעית אפשרי אחד

לאומית. לעצמאות בזכותה
★ ★ ★

 זה מחתרתי לארגון מסר מי יודע איני
 גם יודע איני הזה. העולם של שמו את

 העלון. לשולחי אלה שורותי יגיעו כיצד
 והמילה בימינו, מאד קטן הוא העולם אך

 מקודד. אני רבים. גבולות עוברת המודפסת
לתעודתם. יגיעו זולה שדברי

 זו, בארץ שגדל הצעיר העברי הדור
עצ למען מלחמת־שיחרור בעצמו שערך
 לרחוש אלא יכול לא הלאומית, מאותו
 מלחמת־שיחרור לכל אינסטינקטיבית אהדה

 הפאשיסט בין ההבדל זה שהרי לאומית.
 את מנצל שהפאשיסט הלאומי: האדם לבין

 לאומים לדיכוי כאמתלה שלו הלאומיות
 הלאומי האיש בעוד ולהשמדתם, אחרים

 בני של ללאומיותם כבוד רוחש האמיתי
 האנושות טובת כי מאמין הוא הלאומים. כל

 האפשרות לאום כל לבני תינתן כי דורשת
 הלאומי יחודו את לבטא הבלתי־מוגבלת

 האנושית התזמורת ההיסטוריה. במת על
 יחד כולם ורק רבים, מכלים מורכבת

קידמה. של סימפוניה להשמיע יכולים
 סתם, במלחמת־שיחרור לא מדובר כאשר

ה מעמי אחד של במלחמת־שיחרור אלא
 נמרצת להיות זו אהדה חייבת השמי, מרחב

 זאת. מבינים אינם קצרי־רואי והכרחית.
 היום, בבוא ישתחרר האלג׳ירי העם אולם
 מחר. של השמש כזריחת בטוח זה ודבר

 במעשים עתה, לימינו ישראל חתיצב אם
 בלבו מקום לעצמה תקנה חד־משמעיים,

 פנוי עודנו זד, שלב ברגע זה עם של
 המוסר. צו מתמזגים כאן לידידים. וצמא

 לטוזח הקר האינטרס ושיקול הלב, קריאת
ארוך.

יש בממשלת אחראי היום הייתי אילו
מלוא את מגייס הייתי המרחב, לעניני ראל

הסוער הסהר
ב המתרחש על כהן שלום של מאמרו

 הניתוחים אחד היה )1064 הזה (העולם מרחב
 נ• שקראתי ביותר והמקיפים הברורים

 בארצות הנעשה על הישראלית עתונות
 לבעיה שהקרשתם עשיתם יפה השכנות.
 עמודיכם את המדינה של ביותר החיונית

 אשר על ולהזעיק להתריע כדי הראשונים,
שאנחנו בעוד הארץ. שאר כל שותקת

 פל״ן. לעזרת המדינה של הבינלאומי משקלה
למש בישראל ציבורית פעולה יוזם הייתי

 שהופצץ, הטוניסי לכפר רפואי סעד לוח
 באו״ם ישראל שגריר את הופך והייתי
 עצמאות למען הראשיים הדוברים . לאחד

אלג׳יךיה. ,
 להיפך. לצרפת. שנאה מחייב הדבר אין'
 הוא הארץ מן האנגלים את שגירש הדור
 לבריטניה .שנשארו הגדולים המעריצים אחד

 אל־ של למאווי־השיחרור והזיקה בעולם.
 צרפת של אהבתה את סותרים אינם ג׳יריה

 אמיל של המהפכה, של צרפת — האמיתית
מנדם־פראנס. ושל זולא

צר אויבי הם באלג׳יריה נושאי-ד,זוועות
 המשפחות אותן שבני כשם — זאת פת

 של הצנחנים אלופי של אבותיהם עצמן,
ה את בעקשנותם בשעתו הפכו היום,

 את שלחו לבלתי־נמנעת, הצרפתית מהפכה
 זולא את והכריחו לאי־השדים דרייפוס

ממולדתו. לברוח
★ ★ ★

 כי השבוע כשקראנו לטובה הופתענו
 מדברים לאחדות־העבודה המפלגה מנהיגי

שמית״. ל״פדרציה לחתור הצורך על עתה
 מושג היה ארוכות שנים שבע במשך

 העולם של הבלעדי רכושו המזל, לרוע זה,
כאלטר הציבור לעיני אותו הצגנו ׳הזה.

 העלינו הנוכחי. הבנגוריוני לקו יחידה נטיבה
ה גדולי רוב של חמתם את עצמנו על

 השמצות, של מטר בכך והזמננו מדינה,
 ובעתונות בכנסת אחדות־העבודה דוברי אשר
יוזמיו. ראשי בין היו

 לנכון מעשיים פוליטיקאים עתה מצאו אם
 בכך משתקפת הרי זו, בסיסמה להשתמש

 אחיזה לה קנתה זו גישה כי ההכרה
 התוהה הנאור, הציבור של רחבים בחוגים

 באופן השולל השליט, הקו יוביל לאן
הערבית. הלאומיות גילויי כל את עקרוני
 אזהרה. של מילה להוסיף רוצה אני אולם

 לתקוע שאפשר ברז, אינה השמית הפדרציה
 צינור־ מקודם להניח מבלי בקיר אותו
 לגישה סיכום רק להיות יכולה היא מים.

 המושגים רוב את שתשלול חדשה, מהפכנית
 ההכרה על מבוססת היא השניה. העליה של

 שני בין והיסטורית אמיתית שותפות שיש
 בפדרציה לדגול אי־אפשר השמיים. העמים
 ערבים בישראל לגרש שעה ובאותה שמית

 הצדקה, כמו השמית, השותפות מאדמתם.
בבית• מתחילה
ל שאפשר טלאי אינו הפדרציה רעיון
 כיסוי לא גם וקרוע, ישן בגד על הדביקו

 דעת, בקלות בו שמשתמש מי למחשוף. זמני
 מיבצע־סיני של הפוליטי הרקע חיוב תוך

לסכיזו להתגלגל סופו הצבאי, והמימשל
 מכבר זד, שדבק הסוג מן מסוכנת, פרניה

 לשום עוזרת אינה נפשית הפרעה במפ״ם.
מפלגה.
 בכנות, זה ברעיון שמשתמש מי אולם

 הפנימי הפוליטי במערך מהפכה לחולל סופו

״ ־

ת, עוסקים  במעשים. שכנינו עוסקים בחנינו
 המדיניות של אזלת־היד תמשד אמנם אם

 בשנת שמח כד כל לנו יהיה לא הישראלית,
העשור.

תל־אביב אדלמן, ישראל

 על ומדברים חוזרים הנכם ולילה יומם
 נצחו: של במקרה השמי. במרחב השתלבות

יתלו חלילה, ישראל מדינת על הערבים

 בכיכר החשמל עמודי על הראשונים אתכם
 הודות שלכם. גליקסו! לרחוב סמור דיזנגוף,

 לציונות הודות לא אם להנה, הנעתם למי
. ..? ״ ת לני ט ב ה  בז הישראלי הצבור רוב ״

 שאני היא הוכחה אפסית. והשפעתבם לבם
 לא ועדיין שנים, הזה העולם את קורא

 הערבים שלכם. הנפסדת מהתורה הושפעתי
 יהודי קבוץ של צורה לשום יסכימו לא

 מכאן יגרשו או ירצחו האירופים את כאן,
אתכם. וגם

תל־אביב נוה־צה״ל, רם, איתן
כמו ותיקים צה״ל שלוחמי על השתוממתי

 בשירו הפלס״ח. שיר את יודעים אינם כם
 יהום מסביב נאמר לא נלעד זרובבל של

 אינכם אם הסער. יהום מסביב אלא הסהר,
 איד לירח, סערה בין להבדיל יודעים

 מיני כל בין להבחין להתימר יכולים אתם
 השכנות בארצות דיקטטוריות קומבינציות

 רוצים שאתם כפי היסטוריות, תמורות לבין
אותן. לצייר

מיפה לבן, ח.
 המקיף הסהר גם הפלמ״ח. לסערות הכבוד כל
הומה. ישראל את

 בפרלמנט הנואם אל־נאצר, עבד של תמונתו
 והנשר מצרים־םוריה, איחוד על המצרי
 ־ איפה ■משהו. לי מזכירים ברקע, המצרי
כזה? נשר עוד ראיתי

 תל־אביב כהן, יוסף
 של לנשר המצרי הנשר שבין הדמיון על

תמונות. ראה הגרמני, הבונדסטאג

 היינו בידינו, ועזה אל־עריש היו עוד כל
פלשתינאית, רפובליקה על להכריז יכולים

המצרי בפרלמנט הנשר

הגרמני בפרלמנט הנשר
 וה ישראל. עם פדרלי איחוד של במסגרת

 בררר הראשון הצעד להיות יכול היה
 בזכות אז קם היה אשר מרחבי, לאיהוד

ב לקום במקום — הישראלית המנהיגות
 את כיום המאחדת לישראל, השנאה זכות

המרחב.
תל-אביב דלמר, יורם

קליאופטרה מול קלי
 ורעננה בריאה מחשבה לכל שנאתכם

 על אתכם מעבירה ס׳פא״י במעמקי הנולדת
 של קיתון ששפכתם בלבד זה לא דעתכם.

 הזה (העולם פרם שמעון של נאומו על לעג
 לאזור ישראל השתייכות עם בקשר )1064

 את אפילו הבנתם לא אלא הים־תיכון,
העמוקה. מחשבתו

 רק מונים שאתם מכד נובעת שניאחכם
 אולם, התיכון. לים מסביב מדינות 14

 עמוד־ והיא ,15 מם׳ מדינה קיימת רבותי,
 מדינה פרסומת. שמעון של ברעיונו התיור

מונאקו. היא זו
 התיכון הים מדינות שאר כל אם אפילו

 וטו־ ישראל בין הידידות הרי בנו, יבנדו
 אל־ עבד הם מה וקיימת. שרירה נאקו
קלי? גריים הנסיכה לעומת ופראנקו נאצר

פתח־תקווה קלבר, יוחנן
 מונא־ בחשבון לקח שלא נזודוז הזה העולם

מצומצמת. קואליציה

אחד טבח כעד
 (העולם הסבתא״ ״גלגלי למאמר בקשר

 לנמרי. אחרת דיעה לי יש ),1063 חזה
הינה דיקטטורה המפורש: בשם לרנע ונקרא

 עלולה היא הישראלית. המציאות הכרח
והו אנושיים ערכים מספר לערער אמנם

 האמצעים. את מקדשת המטרה ברם מניים,
 של מנטה במדינה, היום השלטת המנמה

 את ובמישרין בעקיפין חורצת ושתה, אכול
ה המדיניות שעיצוב אסור המדינה. גורל

אי ערכים על יושתת והפנימית חיצונית
 אישית. תועלת של ערכים הינם אשר שיים,
 בושה: ללא ויאמר מי אי פעם יקום

 עורר אחד טבח יהא מה? אז דיקטטורה,
הריסה! את

תל־אביב מן, מלה

כארצם פליטים
 מערבה קילומטר 9 שוכן כפרנו״מעלול

 הכפר היה ישראל מדינת הקמת לפני לנצרת.
 אלפי ששת על שחיו תושבים, באלף מאוכלס

 הצבאיות הפעולות מעובדת. אדמה של דונם
 כפרנו את לעזוב אותנו הכריחו באיזור
 השכנים, ובכפרים בנצרת מקלט ולחפש

 הכיבוש בעת בקרוב. הביתה לחזור בתקווה
 עובדה למרות כפרנו. י כל נהרס הישראלי

 ולהחיותו. לכפר לחזור תקוותנו אברה לא זו
 יצאנו ישראל מדינת •סל הקמתה מאז

תינו. את לנו להחזיר בתביעה  כל זכויו
נדחו. בקשותינו

 פליטים. עדיין ואנו מאז, חלפו שנים עשר
 אנו אין אבל עינינו לנגד הוא כפרנו

 כרכוש הוכרזה אדמתנו אליו. להניע יכולים
ומח כאז נוכחים שאנחנו למרות נטוש,
 אדמתנו ישראליות. תעודות־זהות . זיקים

 אלרים ולכמה יהודים למתישבים הוחכרה
 תושב אינו מהם אחד אף אבל ערביים,
מעלול.
 ־בתנאים מולדתנו, בארץ כזרים חיים אנו

 ואי-תעסוקה. מעוני סובלים ביותר, הנרועים
תינו את חזרה לקבל מאמצנו כל נכ זכויו

 הכללי למזכיר לפנות נאלצנו אי־לזאת שלו,
 ואל בעניז, שיתערב כדי — האו״ם של

 'את שתחדש כדי הבינלאומית הסיוע סנבנוית
פליטים. עדיין שהננו מכיוון לנו, העזרה

מוחמר, יוסוף בשארה, סעיד פרח
 של חתימות 12 ועוד יעקוב סלים

נצרת לשעבר, מעלול תושבי

העבר קול
 שהוצאו השבועונים •■רשימת את פירסמתם

 (העולם חיים וששבקו המדינה קום מאז
 את נם הזכרתם השאר ביו ).1064 הזה
 שממשלת ישראל״ ״קול השבועון של שמו

 הופעתו עם ושנכשל להוציאו ניסתה ישראל
 פירסומכם אחרי יומיים בקיוסקים. למכירה
 צבי עם ראיון הערב מעתוני באחד קראתי
 הוא בו השידור, שירותי ראש זינדר,
 שירות שבועון ״הגלנל״, הופעת שמאז אומר

 כל נעשה לא המנדט, ימי יעל השידור
רדיו. שבועון להוציא ■נסיו!

 ירושלים אלפנדרי, יעקב
 ו95ו בשנת קצר. זינדר מר של זכרונו

 פרטי, למו״ל בלעדי זכיון ישראל קול נתן
 שנשא רדיו, שבויעון השירות בשם שיוציא
ישראל. קול ■השם את רשמית

הבומתה לובשי
 מצרפת, העולה הצנחנית יונוביצ׳י, ז׳קליז

 את מושכת )1064 הזה (העולם כתבתם עליה
 אותו של קרובתו היא האם ליבי. תשומת

 מהארץ? לנרשו שעומדים מצרפת, יונוביצ׳י
להת אפשר איד ל' תסבירו אולי לא, אם

עמה? קשר
 חדרה צ., מאיר

 יואנו־ יוסף של משפחה קרובת אינה ז׳קלין
הזורע. בקיבוץ מתגוררת היא ביצ׳י.

הסובסידיה? בוטלה מדוע
 הזה (העולם רותי של במדורה קראתי

 של הראשון הבלט על משעשע קטע 11063
 המבוטל״. ״הראיון סאגאז, פרנסואז הסופרת
 הוא והבלט מאוד, נחמד הוא הסיפור
 מאוד, ברורים בו והרמזים מאוד תכליתי

 אין בסיפור. מדוייק לא אחד דבר אולם
ביט הצרפתית הלאומית שהאסיפה נכון זה
 אפיו בגלל הבלט של הסובסידיה את לה
 הניתנת הסובסידיה, האמנותיח. רמתו או

ת להצגות כלל בדרד סיוניו מוש שאינן ני
 רב שקהל מאחר בוטלה רב, קהל כות

 הקופתית והצלחתו המבוטל", ל״ראיוז נוהר
מובטחת.

צרפת פאריז, רוזן, יחיאל

מעליב נוסח
 הופיע )1064 הזה (העולם הספורט במרור

 מנעו השופט של טעויותיו ״רק הבא: הקטע
 השופט לעבר צעק המאמן, התרגז נצחוז.
 של חניכו היה אשר תדמור, יעקב הצעיר
 בן- כמו תשפוט לא אם בהפועל: מוקסיי

 שזרקתי כמו מהמגרש אותר אזרוק ארם
 המאמן דברי כדור־היד." מאימוני אותר

 עתונכם נאמרו. לא כלל הנ״ל בקטע האמורים
תד וליעקב ביודעין, הוטעה כנראה הנכבד

הנ״ל. טהפירסום כתוצאה רב צער נגרם מור
 רחובות חזן, משה

 כלפי אחר בכינוי השתמש מוקסיי מוטי
 בגלל מהמגרש. הוצא בגללו אשר תדמור,
 נוסת המערכת על־ידי שונה הביטוי חריפות
מוקסיי. של המעליבה הערתו

ירמי של דמותו
ל לספר בקשר לנשש התחלתי עתה רק

 אני נתקלת ז״ל. ירמי של דמותו העלאת
מ רבים החומר. בהשגת מרובים בקשיים

 והדבר עזבו רבים להם, נתפזרו חבריו
 כי איפוא לבקש ברצוני לאט. לאט שוקע

דיו אשר מי כל  זכרונות תמונה, שיר, בי
 ז״ל, ברדנוב ירמיהו על אחר חומר כל או

 ברדנוב, מרים האם, לידי להמציאו יואיל
 ירושלים. ,2 דירה ,8 בלוק אלנבי, טחנה

 את לשלוח יכול אינו אשר מי יש אם
כתוב יודיעני אנא, שונים מטעמים החומר

החומר. את לקבל ממכרי אליו ואשלח תו,
ירושלים ברדנוג, מרים

מכתבים

1065 הזה העולם2


