
 נישאר) (ואולי הפך גופנית, מבחינה סיס
 צלב בספרי כך על לענות ניסיתי פאשיסטי?

 אני שלא תיאוריות על (בהסתמכות הקרס
 סובל הגרמני שהעם מפני אותן): המצאתי

 ■שמקורו עמוק, קולקטיבי מתכביך־נחיתות
 הרגיש הוא שלו. המייותדת בהיסטוריה

 הוא כן ועל נחות, עצמו את מרגיש) (ועדיין
ממנו. נחות לעם זקוק

£י
 של ״הקו עוד: שואל אלמוג הקורא

 את לחדש שאין תמיד היה הזה העולם
 שעוללה מה לאחר גרמניה, עם הקשרים

 איפוא, יכול, כיצד הנאציזם. בתקופת לנו
 כשווה להתייחס ממני לדרוש עתון אותו

 רוחש עמו אשר הערבי, שכני אל שווה אל
 ואשר דורות, זה פאתולוגית שינאה לעמי
 קרובי את הרג אחיו, או אביו או הוא,

במאורעות?״
 צעירים כמו אלמוג, הקורא כי דומני

 מערכת־החינוך את שעברו אחרים רבים
 של מפליאה באי־ידיעה מצטיין הישראלית,

ישראל־ערב. יחסי רקע
 פאתו־ משינאה הערבים סבלו לא מעולם

 הנכון. הוא הגמור ההיפך ליהודים. לוגית
 משינאת־ טהור תמיד היה השמי המרחב
 ומפוגרומים, מרדיפות פאתולוגית, יהודים

המער התרבות כל את המלווה הסוג מן
 כמוסיקת־רקע האחרונות השנים באלף בית

 ארצות היטלר. ועד הגדול מקארל צורמנית,
פליטי• את ברצון תמיד קלטו האיסלאם

מ — היהדות גדולי האירופיות. השואות
 בארצות חיו — הרמב״ם ועד הלוי יהודה

 בעיצוב פעיל באורח והשתתפו מוסלמיות
תרבותן.

 חדשה תופעה שהיא הערבית, השינאה
 ל- הציונות חדירת עם רק הוזלה לגמרי,

ל בינה התהומי ההבדל וזהו ארץ־ישראל.
 היהודים את השמידו הנאצים הנאציזם. בין

 סיבה שום ללא גזענית, מחלת־רוח מתוך
 וערב ישראל בין המלחמה ואילו סבירה.

ש אימות, שתי בין שיגרתית מלחמה היא
 נסתיימה. וטרם שנה חמישים לפני החלה
 תנועות־שיחרור שתי בין ההתנגשות זוהי

 אשר כשלעצמן, צודקות ששתיהן לאומיות,
 שטח־אדמה לאותו טוענות הצער למרבה
ל — שתיהן באשמת — השכילו ושלא•

מועד. בעוד יחד השתלב
 השלום אך נאצים. עם שלום יתכן לא

 אלא אפשרי, רק אינו וערב ישראל ב>ן
 ה־ לערב. וחיוני לישראל, חיוני חיוני. גם

 המפריע והערבי, הישראלי המצוי, פאשיסט
 מלחמת־השמדה לקראת והחותר זה לשלום
 — ישראל של 1 מס׳ האוייב הוא הדדית,

ערב. ושל

מכתבים
במחתרת ספרדים

ו השוויון ברכת לוחמים, ברכת קבלו נא
 במדור בעתונכם, קראנו טובה. חתימה נמר

 מתל■ ברנשטיין משה מר דברי ״מכתבים״,
 הזה (העולם מבת־ים נועם י. ומר אביב
 לפרסם תואילו אם מאוד לכם נודה ).1309

הנכ קוראיכם אל קריאה הנכבד בעתונכם
הערו להעיר בדים

שא להפנות תיהם,
הצ ולהציע לותיהם
ל בקשר עותיהם

 ״חזית ופעולות קיום
הלאומית״. השוויון
מתחיי אנו כתמורה

 ולהוסיף לענות בים
הצ כל ולקבל הסבר

וקונ קונקרטית עה
סטרוקטיבית.

״ב במדור קראנו
הכו תחת מדינה״,

 אף — ״בסעד תרת
 הזה (העולם אחד!״
 הטבלה את ),1310

אש בין היחס של
 הבכירה בפקידות המזרח ערות ובני כנזים

ב ויש יש כי למדים אנו ממנה בממשלה.
וה הפנים למשרדי מוכשרים פקידים תוכנו

 החינוך, הסער, למשרדי לא אד משפטים,
ובו׳. הדתות החוץ,

אדי ולהישאר הדין לקבל עלינו האם
 המזלג בקצה המשקפת הנ״ל, לטבלה שים

אומ אנו המזרח? עדות בני הפליית בלבד
 המוח ושטיפת הדין נקבל לא ולא! לא רים:

 שכולנו הדין מקבלים לא אנו תצליח. לא
 מלומדים, האשכנזים ושכל הארצות״ ״עטי

ומשכילים. אקדמאים  ״חזית של הזמנית המועצה דעת על
 למערכה להחלץ פונים אנו לאומית״ שוויון
ההפלייה! ננד למאבק גלויה

אי־שס לאומית, שוויון חזית דובר יונה,

ה אם גם אזרחית חובה למלא החלטתי
ל כמו מנופצות, בשמשות לי יעלה דבר

כוונ דה-האז. ברחוב עלוב בית אותו דיירי
 הספרדית". ״המחתרת בעניין לעמדתכם תי
התמר נלי על לרכוב כשלכם לעתו! ונוח קל

ש מבלי כביכול, ״מדוכא״ ציבור של מרות
הנושא. לעומק לרדת יחייב הדבר

 דמעות־ שופכים אתם שלכם, בכתבה
 ארצות־ יוצאי של הזעום חלקם על תנין

ידו עובדה הבכירה. הפקידות בקרב המזרח  כדי בסטטיסטיקה להעזר שניתז היא עה
 ניקח אם לכן, לנו. שרצוי מה את להוכיח

אפ עדתי, הרכב לפי האוכלוסיה חתר את
 ב״הד־ הרופאים שמחצית לומר בקלות שר

מ שליש או מעיראק, להיות חייבים סה״
 אולם דווקא. הונגרי ממוצא הנמל פועלי
מבו חתך נערור כאשר התמונה תראה כיצד

 לא אישיים? ונתונים השכלה רמת על סס
 ממשלתי, משרד מנהל לראות רוצה הייתי

 מהיותו נובעת המקצועית הכשרתו שכל
 מושג לו אין ואשר מסויימת ארץ יוצא

ערב ארצות יוצאי ובכלל, ניהול: בדרכי
 חברתי ובהווי מימשל בצורת וחונכו גדלו

ש רצוי ולטובתם־טובתנו ביותר, מפגרים
 לפני אירופית בדימוקראטיה פרק ילמדו

המדינה. בהנהגת עול עצמם על שיקבלו
ראשון־לציון ויטמן, חיים

מקב ראש־השנה ובערב בניין פועל אני
 אנו מה. חשוב לא מהקבלן, שי כנהוג לים

 — בבניין יום באותו איש שבעה עבדנו
הספ כל אשכנזים. ושלושה ספרדים ארבעה

שה בזמן בלבד, יין מהקבלן קיבלו רדים
יג־ שהקבלן מבלי קוניאק, קיבלו אשכנזים

המחפיר. המעשה את להסתיר
יפו זמיר, שלמה

 את אומר ברנשטיין משה מר היה אילו
ב הקיפוח בעיית על לומר לו שהיה מה

הס המחתרת תופעות ועל ישראל מדינת
 אומר היה פשטות, וביתר בקצרה פרדית

 מחייב אני ולכן עליון ממעמד ״אני ד:9
אותו לכבד מקום אולי, היה, או הפלייה!״

 לגבב אבל מסוגו. העליון הגזע אנשי ואת
מר־ כבר זה וסתומות, ריקות רבות, מלים

 לנזע עצמו המשייך לאיש יאה לא וגם ניז
יותר. נעלה

קרית־אונו טהור), (ספרדיאפרתי גיסים

.על .  נשואין כי חוק לחוקק הכנסת .
 במלים שונות. מעדות זוג לבני רק מותרים

 החוק סמד על יוכל לא אשכנזי פשוטות:
 עם רק אם כי אשכנזיה, עם להתחתן הנ״ל

 נקטתי בעצמי אני להיפר. או ספרדיה
 ספר- בחורה לאשה לי לקחתי זאת, שיטה

זה. זיווג על לאלוהים מודה ואני דיה
תל־אביב ע., א.

המחייך האייכמניזם
 חוסר בגלל לא הצליח לא אייכמן משפט

 ל- שהעומד כיוון אלא הביצועיזם, גינוי
 איזה משטר. צורת אלא אדם היה לא משפט

 בית- כזה? משטר לדון מסונל בית־משפט
ל־ מסוגל היה לא הוא הישראלי? המשפט

 לא ותוכנו, צורתו לתקוף כזה, משטר דוו
 וכל — מוחלטות מסקנות להוציא היה יכול
 כמה ואי־סיפוק. פחת הרגשת עם נשאר אחד
 דווקא כאז אר כיהודים. הדבר לנו חבל

 על להסתכל הרצון וסיבתה: הטעות עיקר
 היינו יהודית, לאומית מבחינה התופעה
ופתרון. מוצא ללא סבר זהו — לאומית

ה־ אייכמו — חשוב אינו האדם אייכמן
 מרים אייכמן שמסמל מה והרי חשוב. סמל
. בארצות ראשו את . רבות.

 תייר ״מרוע אבנרי, של מאמרו בזכות
 ל־ הוכרחתי ),1309 הזה (העולם אייכמז?״

 איר עכשיו, ער בנידון. דעותי את נבש
 שהמצעים בגלל — להתחמק הצלחתי שהוא,

 חיות העבר תמונות מדי, טריים האישיים
האוב על לדבר טעם ואין — נקם וזועקות האינטליגנט. של ייקטיביות

חיפה ורטמן, יוסף
המצוי הפאשיזם

 בנצרת שפרצו הגזעניות הפרעות לנוכח
 להגיב אני חייב )1308 הזה (העולם

 ספו- ימים לפני הבעייה: של אחר צר על
 דברים שם ושמעתי בבר-מצווה הייתי רים

 רטט בי שהעבירו
כש אי־נעימות. של

הדר את הנער קרא
האורחים, לפני שה

פע מספר וחזר אמר  ״עם המלים: על מים
ל ו״אור סנולה״
צעיר, נער גויים״.

לרא מכניסים וכבר
ה־ את ולנפשו שו

הגלותיים, מושנים
 עם הוא עטנו כאילו
 על העולה מיוחד

 עד ״הגויים״. כל
הורי ימשיכו מתי
 ושרי מורינו נו,

ב לרחום ממשלתנו
 מסולפים מושגים נו

זה? מסוג ומסוכנים
 את וביחוד עמנו, את לחנר הזמן הניע

 על העמים, ככל עם שאנו הצעיר, הדור
 ״אתה של עם ולא וחסרונותיו, יתרונותיו
בחרתנו״.

תל־אביב לוין, מיכאל
 לנבי עמדתכם את אני מכיר ותיק כקורא
 האמת, על אודה במרינה. הערבית השאלה

 בפניכם ואציין הפעם אסתייג כתמיך לא
 הנני כצבר, אלא מאלנ׳יר, חדש כעולה שלא

 ה־ שני בין יחסים השוללים בעמדת תומר
ב וגזע ״מין בכתבה שהובאה כפי צררים,
וה היות וזאת ).1308 הזה (העולם נצרת״
 כדי רק אתנו ביחסים מעוניינים ערבים
בנותינו. את __להשיג

 להצביע, מוכן אהיה אחרת נקודה על אד
ה במדינתנו הערבי הפועל ניצול והיא:

 חב־ קיימת ההסתדרות. של בידיעתה נאורה,
)4 בעמוד (המשך

לוין

הראשי: העורך:11:1 העו&ס
אבנרי אורי

המערכת: ראש
בהו שלום

 משנה: עורך
איוזו רוב

 ראשי: כתב
הבור אלי

כיתוב: עורך
קורו אבשלום
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המודעות. לתוכן אחראית איננה המערכת

:המערכת צייר :המערכת צלם
קי יעקינאנור ו

המערכת: חברי
 נלור, שייע אלינב, שלמה אלוני, אורי
 הנגבי, חיים הורוביץ, דויד גלילי, לילי
 יריב, ויוה אבו-הטרי, יוסף ורר, רוהי

קינו. עמום סטו, אביבה
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