
הפונים בולשביקים
 אנשים מכבד אני מנדלביץ. ליוסף בלבי הצדעתי

 אחת על למענן. להקריב המוכנים דיעותיהם, על הנאבקים
כל־יכולה. עריצות נגד מתקוממים כשהם וכמה כמה

 בתנאים מעמד שהחזיק אמיץ, לוחם הוא מנדלביץ
 בתשואות. פניו את לקבל עלינו היה ביותר. החמורים

הזה. לפסטיבל הצדקה יש ״פסטיבל״, היה זה ואם
 דיעותיו, את והשמיע פיו את שפתח ברגע אולם

המטבע. של השני הצד התגלה
 איש- בלתי־מרוסן, לאומן חשוך, קנאי הוא מנדלביץ

 את לשלול המוכן סיפוח
 עמים לדכא הזולת, זכויות
 זכויות- את ולדרום בחוץ
מבית. האדם
מפחיד. זה
שיבעתיים, מפחיד זה
 בכל יחיד. שאינו מפני

ב הקיצוני הימין כנופיות
 הפאשיסטיות־למחצה ארץ,

בול והפאשיסטיות־בריבוע,
 שבאו חדשים עולים טים

מבריודהמועצות.
 האומרת תופעה זוהי
דרשני.

 שולט בבריודהמועצות
 שאינו טוטאליטרי, מישטר

 האדם בחרות־האדם. מכיר
ל לחלוטין, בו משועבד

 הרעיון מעליו. העומד קולקטיבי לרעיון ולמעשה, הלכה
״הדיק את המקיימת הכל־יכולה, המיפלגה נחלת הוא הזה

הפרולטריון״. של טטורה
 מארכס. קארל של בתורתו דוגלת הזאת הדיקטטורה

 לשלול חיי), כל שעשיתי (כפי לקומוניזם להתנגד אפשר
 כי להכחיש אי-אפשר אד ויעדיו• שיטותיו את לחלוטין
 שהוא האמין מארכם הומאניסטי. מסר היה מארכס בתורת

 להבטיח לשחררו, האדם, של מנת־חלקו את לשפר בא
 על־ידי זה אידיאל עוות אם וגם יותר. טוב עתיד לו

 מכל משהו הרי תלמידיו־מגשימיו, ועל־ידי עצמו מארכס
 המישטר של ביומרתו לפחות טמון נשאר עדיין זה

הקומוניסטי.
— הקומוניסטי המישטר מן הזה הגרעין את מוציאים אם

 דריסת דיקטטורה, — פשוט פאשיזם נשאר נשאר? מה
 מיש- שיעבוד־עמים, לאומנות, כל-יכולה, מיפלגה האדם,

מחנות־ריכוז. חשאית, טרה
 העולים מאחינו, וכמה לכמה שקרה מה שזה חוששני

מברית־המועצות.
 לעצמם אימצו לא הם אך הקומוניזם. את שונאים הם

 לא מעולם ההומאניסטיים. הדמוקרטיים, האידיאלים את
 של טעמו את טעמו לא מעולם דמוקרטי, מישטר ראו

הדמו מן לטעום כדי אלינו באו לא הם אמיתי. חופש
 החשוכה הקנאות את עלינו לכפות באו הם שלנו. קרטיה
שם. מעמד להחזיק להם שעזרה

 תפיסות הנה מביאים הם בהכרה, שלא או בהכרה
קומוניזם. בלי — סובייטיות ושיטות סובייטיות

 זאב אלא הוא אין כבש. הופך אינו שהתהפך זאב
הפוך.

דמוקרטיה, הופך אינו הראש על העומד בולשביזם
פאשיזם. הופך הוא

 פחד לא זה מנדלביץ אם השבוע: אותי שאל מישהו
 דיקטטורה קיימת שבה בברית־המועצות, מטוס לחטוף

י כאן לעשות מסוגל הוא מה — החשאית המישטרה של

[שאר ..האתמול
[!...),מאחור

 גוש- עם בלתי-נמנע עימות לקראת צועד עם־ישראל
 המדינה גורל יוכרעו זה בעימות ובעלי־בריתו. אמונים

ועתידה.
רבים. שסבורים מכפי מהר יותר יתרחש העימות

אלים. שיהיה לוודאי קרוב
מזויין. שיהיה מאוד יתכן
מילחמת־אזרחים. של לממדים יגיע אולי
 במילחמת־העצמאות, שלנו הגדודי שבשק״ם זוכר אני

 בפיו שירה •אשר ״צבא גדול: שלט תלוי היה ,54 גדוד
צבא־ניצחון!״ הוא

שירים. על-ידי יוכרע לנו הצפוי העימות
 מאשר יותר גוש־אמונים של שיריו מפני פוחד אני

 עצמי, את שואל אני ואקדחיו. רוביו מקלעיו, מפני
 השפוי, עבדישראל של שלנו? השירים היכן בדאגה:
שוחר־השלום? ההומאניסטי, העובד,

 תוכניתה את ראיתי התשובה. את מצאתי בליל־שבת
 השירים את שמעתי בעמק. לשיק שרון, שרהל׳ה של

 / מלהטת, השמש כבר בהרים נעורינו. שירי הישנים,
 / מולדת, אותך, אוהבים אנו / הטל. נוצץ עוד ובעמק

ובעמל! בשיר בשימחה,
 המחנה, והנה השירים! הם, הנה ידעתי: ופיתאום

הכף! את יכריע דבר של שבסופו
 ובכל האלה, בשירים מזמן בגדה מיפלגת־העבודה

 את שכתב עצמו, אלתרמן נתן בהם. הטמונים הערכים
גוש- שהגיע. לאן דרכו בסוף הגיע הזה, הנהדר השיר
26

 שנוצרה עד האלה, הערכים את ועיוות סילף אמונים
נוראה. קאריקטורה

 איכשהו, חי עדיין זה כל — התיקווה! זוהי — אבל
 זה ההכרעה, וביום רבים. בלבבות השטח, לפני מתחת
 עצמו, את המקיים עובד, עם של החזון לתחייה. יקום

 מילחמה פני על שלום המעדיף איש, משעבד שאינו
וסיפוח. וכיבוש

 / ההר. אל נעפילה אנו / אדרנו, זרח בהרים בהרים,
למחר... הדרך רבה אך / מאחורינו, נשאר האתמול

14 ב! נער
 את ראיתי כאשר ליבי את הציף זיכרונות של ים

של השבוע בפרק בן־יוסף, שלמה הבית״רי של תמונתו
האש. עמוד

 על חזקה כה השפעה להם שהיתה האנשים מעטים
 אשר מפולין, חדש עולה זה, לצעיר שהיחד, כפי חיי
צפת. ליד ערבי אוטובוס על ירה

 שהצטרפתי קרה זה איך לאחרונה אותי שאל מישהו
 לאירגון־הצבאי-ד,לאומי. בנעורי

 בן־יוסף. שלמה היא: התשובה
נגד התקוממתי ,1936 של ״המאורעות״ שפרצו אחרי

די אודי מ א

 12 בן הייתי יפו בגבול הגדול הקטל ביום ״ההבלגה״.
 הוא מורכבים. רעיונות קולט אדם אין הזד, בגיל וחצי.
 מכים אם היתה: הריגשית תגובתי ריגשית. בצורה מגיב

בחזרה! הכה אותך,
 המכבסה מאחורי קטנטן בחדר אחי, עם יחד אז, גרתי

 מאוד. עניים היינו היום. של כטית קפה מול הורי, של
בחוץ. היו השרותים מסורג, יחידי אשנב היה לחדרון
 קורה. מה לנו חשוב היה לנו. חשוב היה זה לא אך
 משוכפלים, עלונים פעם מדי לנו למסור דאג מישהו

 קראנו מתנגדי־ההבלגה. של המסר ובהם בלתי־חתומים,
התחזקה. ואמונתנו בצמא, אותם

 מותר אם עצמנו את שאלנו לא בן־יוסף, ירה כאשר
 מעשה על כנקמה וילדים, נשים בו שיש באוטובוס לירות
 מישהו סוף־סוף :היתה תגובתנו השני. הצד של דומה
 ההנהגה של חוםר*ד,אונים נגמר סוף־סוף משהו! עושה

העלובה! הלאומית
 שהוא האמנתי לא בן־יוסף. של מישפטו אחרי עקבתי

 ,1938 ביוני 29ב־ עכו במיבצר נתלה כאשר להורג. יוצא
 בי בערה המנדאט, בימי שהוצא־להורג הראשון היהודי
 שאדם לגמרי בטוח הייתי :זעם רק ולא להשחית. חמתי
מקומו. את ולמלא לקום צריך הגון

 בינתיים .15ה־ ליום־הולדתי והתקרבתי ,14 בן הייתי
 דיעותי. את הסתרתי לא עורך־דין. אצל לעבוד התחלתי

 שיטחי, באופן שהכרתיו צעיר אלי ניגש הימים באחד
 ושאל הצידה אותי משך עורך־דין, של פקיד הוא גם

 הפועל מחתרתי, לאירגון להתגייס מוכן אני אם אותי
 עדיין האירגון־הצבאי-הלאומי של שמו בן־יוסף. של ברוחו

ברבים. ידוע אז היה לא
 של תלייתו אחרי מעטים שבועות בהתלהבות. הסכמתי

 בית־הספר של החשוך לבניין בערב התקרבתי בן־יוסף
 עמדתי שם בתל־אביב, שוק־הכרמל ליד התבור, ברחוב

 הלם ליבי האירגון. של ועדת־הקבלה לפני להתייצב
לרגע. היססתי לא אך בחוזקה,

 על עונש־מוות להטיל שכדאי כיום מישהו סבור אם
 ברמאללה, בשכם, פעמיים. יחשוב כי מוטב .״מחבלים״,

.14 בני נערים יש ובכפר־קאסם, באום־אל-פחם וגם

הכנופיות אנשי
האש. עמוד לעורכי קטנה והערה

 אובייקטיבי באופן להשקיף כן מאמץ עושה ד,סידרה
 מאמץ זהו הישראלי-פלסטיני. הסיכסוך התפתחות על

מבינים רבים ולהערכה. לציון הראוי ואינטלקטואלי ריגשי

 שלא לסיכסוך, שני צד גם שהיה הראשונה בפעם עתה
 שהתנהג עם אלא פרוורסיים, פיראי־אדם מולנו עמדו

דומות. בנסיבות אחר עם כל מתנהג שהיה כפי
 דווקא היה כראוי זאת שהבין היחידי הציוני המנהיג

הברזל.) קיר מאמרו (ראה ז׳בוטינסקי זאב
 מנותקת להיות יכולה אינה אובייקטיבית ראייה אולם

חדשות. למלים זקוקה חדשה מחשבה הלשון. מן
ה ״המרד להם קראו שהערבים ״המאורעות״, בימי
 ״הכנופיות״. בשם האוייב את לבנות רגילים היינו ערבי״,
 ״מעשך הכנופיות״, ״ראשי הכנופיות״, ״אנשי על דיברנו

 כנו- כאל השני לצד להתייחם היתד, הכוונה הכנופיות״.
כנופיות־רוצחים. או פיות־שודדים

 עברו בינתיים אך גמור. בסדר היה זה הקרב בלהט
 השני לצד לקרוא כיום, לנו, מותר שנים. וכמה ארבעים

בשמו.
 ועבד־אל־קאדר קאוקג׳י פאתי עבד־אל־האדי, פח׳רי

 מפקדים היו הם כנופיות״. ״ראשי היו לא אל־חוסייני
שהת וכפריים עירוניים צעירים היו פקודיהם פלסטיניים.

 כדי שלהם, הלאומיים המוסדות קריאת פי על גייסו
הלאומית. כמטרתם להם שנראה מה על להגן

 היו — האגדתי עבד־אל־קאדר כמו — מהם אחדים
 הפלסטיני, העם של ההערצה מוקדי היום עד ונשארו

טרומפלדור. יוסף את מעריצים שאנחנו כשם
 רק לא דעתם את יתנו האש עמוד שעורכי מציע אני

 חשובות הן המלים. על גם אלא ההיסטוריות, התפיסות על
יותר. אף ואולי — פחות לא

מארלן ליל*
,1941 בראשית יוגוסלביה, את הנאצים כבשו כאשר

 רבת־עוצמה, צבאית תחנת-שידור בבלגראד הקימו הם
הים־התיכון. באגן תעמולתם את להפיץ שנועדה

 הראשון מישלוח־התקליטים בהגיע כי מספרת האגדה
 בדרך, נשברו התקליטים כל כי הסתבר החדשה, לתחנה
 לשדר הגרמניים השדרים החלו בחוסר־ברירה אחד. מילבד
הפסק. בלי זה תקליט
 אותו שרה מארלן. לילי בשם בלתי־ידוע שיר זה היה

 אדולף של חביבתו שהיתה אנדרסן, לאלה בשם זמרת
היטלר.

 — העולם את כבש הוא מופלאה. היתד, השיר של דרכו
 לעצמם, אותו אימצו הגרמניים החיילים החזית. עברי משני
 שרים החלו האנגלים גם אך לאומי. הימנון היה כאילו
 שפות. בתריסר הושר כתבערת־קוצים, התפשט הוא אותו.
 (״רוח עבריות במלים אותו שרו היהודית הבריגדה חיילי
ההמשך). את זוכר איני נושבת...״ סתיו

 רגיל שהיה זוג־נאהבים, על מדבר הגרמני המקור
 שליד לפנס מתחת להיפגש

 התחבקו שם שער־המחנה.
 כי נדמה שהיה עד בני־הזוג
 אחד. לצל מתמזגים צלליהם

 הרי החייל, ייפגע לא ואם
 עם ייפגש שוב היום בבוא

וכף. הפנס. ליד אהובתו
 הוא אבל גמור. קיטש

 רחשי- את איכשהו ביטא
 גרמני, — חייל כל של ליבו

 פולני, אמריקאי, בריטי,
ארצישראלי.

 ערב בכל 11 בשעה
 ״תחנת־הוורמאכט״ היתד,

ה את משדרת בבלגראד
 ההודעה ובראשן חדשות,
 הגרמני הפיקוד של היומית
גר שידע מי כל העליון.

 הגרמנית ההודעה את להשוות כדי מקשיב, היה מנית
 ולנחש ירושלים, בקול ששודרה הבריטית, ההודעה עם

 בכל נוגן החדשות לפני שתיהן. בין האמת חבוייד, היכן
 — המישדר לסיום — החדשות (אחרי מארלן. לילי ערב
 על בודד העומד יוד,אנס בשם גרמני חייל על שיר נוגן

 שהכל ויודע הרחוקה אהובתו על חולם כשהוא המישמר,
 אך מאי, חודש בא דצמבר חודש כל ושאחרי עובר,
 וכד לנצח, נאמנים נשארים זו את זה האוהבים שניים

וכד). וכד
 בשם סרט בגרמניה בתי-קולנוע במאה מוצג עכשיו

 והזמרת. השיר קורות את לתאר המתיימר מארלן, לילי
 אחרי טענה שנים, תשע לפני שנפטרה אנדרסן, לאלה

 להבריח שעזרה לנאצים, חשאית מתנגדת שהיתה המילחמה
 על־ידי זמן־מה במשך ושנרדפה השואה, על ידיעות לחו״ל

הגסטאפו.
 זכה פאסבינדר, ורנר ריינר על-ידי שבויים הסרט,
 הצדדים. לכל פוזל שהוא מפני ביותר; שליליות בביקורות

 אמי- עלילה עומדת במרכזו הקופות. את שובר הוא אך
 אנדרסן לאלה הכירה בציריך, שרה כאשר .1933ב- חגת:
 המילחמה. לפרוץ עד יחסים עימו וקיימה שווייצי יהודי
 ובאורכה, זו אהבה של בחשיבותה כנראה, מגזים, הסרט
 מחנות־ד,ריכוז על ידיעות הזמרת אספה שביגללה וטוען

ורשה. גטו ועל
במצי אנדרסן לאלה של אהובה יהודי, אותו של שמו

 מנהל זה איש היה מכן לאחר ליברמן. רולף היד, אות,
 בארץ, ביקר שעבר בשבוע ובפאריס. בהאמבורג האופרה

 ידע לא איש הישראלית. האופרה בענייני לייעץ כדי
רומנטי. כה רקע לו שיש


