
מכתבים
■ההכרתי מחדל

 ■וניסו המצרים ■■בנו לחמו ■שנר. שלושים
 ששפכו, הדם כל אחרי :החנה, לכלויתנו.

 כדי ׳ות׳חיב־לב, נדיבות לגלות מוכנים היינו
 הזקוק נשיאם, ■של להצעת־הישלום להיענות

* מאיתנו. יותר הרבה לשלום
 ולתת להקריב מוכנים היינו לא מה

 הגבול עד מליאה נסיגה ? השלום תמורת
 ■ כל את לשכוח נכונות נתנו. הבינלאומי?

 שיו־ אחמד פארוק, המלך לגו שעוללו מה
הס גילינו. עבד־אל־נאצר? וגמאל קיירי
 ■ולהעלות ■בירושלים סאדאת את לקבל כמה
 רק וזאת הענקנו. העולמית? יוקרתו את

 למצריים לסייע ■נכונות גילינו ההתחלה.
 אוצרות ובפיתוח ההרוסה כלכלתה בשיקום

 לשווא. זר. כל אבל ■שלה. ■והחקלאות הטבע
 סוכנה שישראל יהודים, ישובים כמד, בגלל

 מוכנים עליהם, המצרית בריבונות להכיר
העסק. כל ■את לפוצץ המצרים

 בכך, טמון זו גישה ■שורש כי ספק אין
ה ■התעמולה אמצעי ■של ששטיפת־המוח

 לכך גרמה ארוכות שנים במשך מצריים
 בציידקת מכירים :אינם פשוט שהמצרים

 אשמה הישראלית המדיניות לא ■תביעותינו.
 ההסברה שלנו. ההסברה מחדלי אלא בכך,

ה מדינות לעבר !תמיד כוונה הישראלית
 ■תושבי ׳לעביר ולא החופשי והעולם מערב

 ■תופסים אינם ■פשוט המצרים מדינות־ערב.
 !ואת ■בארץ ההיסטוריות זכויותינו מהות את

הציוני. הרעיון מובן
 ■הסברה במסע לפתוח ממשלת־ישריאל על
ב העם המוני את לשכנע במטרה מקיף,

 טובי את כך לשם לגייס עליה מצריים.
 1 שאם בטוחני להסברה. שלנו המומחים

ב :אותו וישכנעו הפשוט למצרי יסבירו
 ובכוונותיה לשלום ישראל של כמיהתה
 נשי־ על מלמטה המצרי העם ילחץ הבנות,

 השלום ׳תוכנית את ולקבל ■להסכים או
ישו השארת כוללת היא אם גם בגין, של
 שדות-תעופה ואחזקת בסיני ישראלים בים

להסביר. ■רק צריך שם. צבאיים
תל-אביב שוהם, .מיכאד

 כדור סביב סובבת שהשמש דעתנו,
 בטבע מורידה. ואינה מעלה אינה הארץ,
 משיקה שבו הקטן התחום הפוך. הוא המצב

 הטבע, ולחוקי החיים לעובדות הכרתנו
 ככל זה בתחום לעשות מאיתנו מונע אינו

 וחולמת חיה ישראל דעתנו. על העולה
מרחפת. סבון בועת בתוך
 ז דעת־ את לשכנע אפשרות שום לי אין
 ישראל כל איננו שבגין העולמית הקהל
 לדיעותיו נמרצת אופוזיציה מהווה ושאני

 כמבטאים שנינו מזוהים בעולם ומעשיו.
 מכל תלושה מתפשרת, ובלתי ניצית עמדה

יעזור. לא הסבר שום ואילוצים. נסיבות
 על אחת עין עם קטן ילד להיות מספיק

 מספיק עירום. הוא שהמלך להבחין מנת
 שהעולם להבין מנת על גן בוגר להיות

 הלי־ מאשר יותר ללבוש למלך ירשה לא
 יקפא שלא כדי רק — מטולאה פת־שקים

להש מסרבים אצלנו אבל וברוח. בקור
הכל. את יענה שהכוח וסבורים במוח תמש

 וליהנות בגנון להיות ממשיכים אצלנו
נצחית. מילדות

ם ה , אכר ן י עין־השופט שי

?!דגות6ב — מהוגגריה
 מכם מבקש אני כי לעובדה ער אני
 על לי שתמחלו מקווה ואני גדולה טובה

 רוצה אני לכם. גורם שאני הטירחה
 ז בני־אדם על ללמוד אופקי, את להרחיב
 מקומות שונות, תרבויות על אחרים,

 אין זרים. ומינהגים שפות מפורסמים,
 לארצי, מחוץ מסעות לערוך באפשרותי

 היקרים, לקוראיכם בבקשה פונה אני לכן
 על־פי לי, לשלוח טובם ברוב שיואילו כדי

ה הדברים את מטה, הרשומה כתובתי
: באים
 מצויירים, שבועונים כמו דברי־דפוס, •

וסקירות. מצולמים כתבי־עת
מצויירות (מודפסות, שונות תמונות •

, גלויות־דואר). אפילו או
מישראל. נופים עם בולים •

 לסייע תואילו אם לכם אסיר־תודה אהיה
זה. בעניין לי
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