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 למיל- שנים 25 תמלאנה החודש
 קדש״. ״מיבצע בשם הידועה חמת־סיני׳

 להניב עלול היה שיונדהשנה לפני אך
 שר־ הטיל סלפניים, מאמרי־הידד של יבול

פצצה. שרון, אריאל הביטחון,
נפ שבה לפעולה אחראי שהיה שרון,

 ליד הצנחנים הצנחת — המילחמה תחה
 במועצת דווקא בחר — מעבר־המיתלה
 של דיעה להשמיע כדי תנועת־החרות

 שלחה זה שבמיבצע אמר הוא כפירה.
 בן־גוריון, דויד (בראשות ממשלת־ישראל

 את מפ״ם) ובהשתתפות מפא״י, מנהיג
 שתי של האינטרסים למען ללחום צה״ל

וצרפת. בריטניה קולוניאליות, מדינות
 אלא עצמו, המיבצע את תקף לא השר

 היתד, וצריכה היתה יכולה שישראל אמר
לזרים. קשר בלי לבדה, אותו לבצע
 — בחיים עדיין אז היה שלא למי
 זה גליון מקוראי וכמה כמה. כי וייתכן

 נשיא כי להזכיר יש — זה לסוג שייכים
 אז הלאים עבד־אל־נאצר, גמאל מצריים,

 בעלת־התעלה. שהיתה חברת־ד,מניות את
 שד,יתד, התעלה״, את ״זזלאים לא הוא

 המניות את אלא למצריים, תמיד שייכת
 המדינות שתי של אילי־ההון בידי שהיו

 כן ועל זעמן, יצא כך על הקולוניאליות.
 שים־ דאז, בן־גוריון(ועוזריו עם התקשרו

 המיב־ את ותיכננו דיין) ומשה פרם עון
בהתלהבות. במיבצע תמך בגין מנחם צע.

 אנשים זה גליון קוראי בין יש אם
 דעתו כי יזכרו מאוד, ארוך זיכרון בעלי

 את מקורית. אינה זו בפרשה שרון של
 ולא — הזה העולם השמיע הדיעה אותה

ע אלא שנים, 25 כעבור ו ב ד ש ח א  
י ד ל ב תום־הסיבצע. אחרי ב

במי מילה לקוח, הבא הקטע
 וחזור״ ״הלוך המאמר מן לה,

:״הנדון״ כמדור שהופיע
בחו מצריים את התקיפו מדינות שלוש

וישראל. צרפת בריטניה, האחרון: דש
במר כיום שנואים והצרפתים האנגלים

 ואפריקה, אסיה רחבי ובכל הערבי, חב
 הרע, כל את מסמלים הם השטן. מן יותר

 אשר המדכא, כל את המשפיל, כל את
 הערביים והעמים ואפריקה, אסיה עמי

האחרון. בדור בו מרדו בכללם,
 שרידי על עתה לוחמות וצרפת אנגליה
הברי הנפט על הקולוניאליים, פירותיהן

 ועל וקאטאר, בחריין כוויית, בעיראק, טי
 אנשים אין באלג׳יריה. הצרפתי •השילטון

 ל- אהדה הרוחשים בעולם רבים נאורים
 זוהי ימים לאורך כי לכל ברור זו. מילחמה
אבודה. מילחמה
 התנועה מנהיגי טענו שלם דור במשך
 והציונות ישראל כי הערבית הלאומית

האימפריאליס העולם של זנב אלא אינם
 ניתנה הצהרת־בלפוד כי טענו הם טי.

 שיהיה כדי ורק אך הבריטים על־ידי
 וכי ארץ־ישראל, על להשתלט תירוץ להם

ה האימפריאליזם על-ידי הוקמה ישראל

 לתנועת־השיחרור נגד כמישקל מערבי
הערבית.
 היא ישראל :אמת זו שאין ידענו אנחנו

 של ומקורית אמיתית תנועת־שיחרור פרי
 מיל- של ברכיה על קמה היא העברי. העם

 אנשי־מחתרת הבריטים. נגד חמת־שיחרור
 מויין, הלורד את בקאהיר הרגו עבריים
במר האימפריאליסטי השילטון את שסימל

 להכות סיכויינו כל כי ידענו כולו. חב
 של לשלום יסוד ולהניח במרחב, שורשים

 אמת להנחיל ביכולתנו ומותנה תלוי אמת,
ערב. לעמי זו

 האמת תהיה ההיפך. את השגנו עתה
 המוני בעיני תהיה, כאשר ההיסטורית׳

 לבש הגדול, העולם בעיני וגם הערבים,
יש בין קנוניה של צורה השני הסיבוב

וצרפת. בריטניה לבין ראל

בשיירה
 מיבצע של ביותר המוזר הסיפור

מתו המצרי, הטאנק של סיפורו הוא סיני
 במידבר. בלילה שטעה סובייטית, צרת

ב שנעה ישראלית שיירת־שיריון בראותו
 אנשי-הטאנק היו מצריים, לעבר כביש

 אליה. והצטרפו מצרית, שיירה שזו בטוחים
היש הטאנקים גילו שעות כמה כעבור רק

 בקירבם נמצא אוייב טאנק כי ראליים
בו. וירו

 במיקצת מזכירה הישראלית המדיניות
ל בטעות נכנסה היא זה. אומלל טאנק

 ניגוד מנוגדים שלה שהאינטרסים שיירה,
ישראל. של לאינטרסים מוחלט

 להפסיד. מר, אין ולצרפתים לבריטים
 הם ממילא, אבודות במרחב עמדותיהם

 להציל, ניתן אשר את להציל מבקשים
מעי יסולקו אם אולם הקץ. את לדחוק

ברי על הקץ יבוא לא ומאלג׳יריה, ראק
 יש להתקיים. ימשיכו הם וצרפת. טניה
להיסוג. ממה להן

 עמדתה להיסוג. ממה אין לישראל
 היא האחרונה. עמדתה גם היא הראשונה

 ולעבור המרחב, נוף את לנטוש תוכל לא
 תצטרך היא התמזה• או ד,סיינה לגדות
 עם בשכנות והיאור, הפרת בין כאן׳ לחיות

במאו או במוקדם תצטרך, היא עמי־ערב.
 עמי- עם יחסיה בעיית את לפתור חר,

משותפים. חיים שתאפשר בצורה ערב
יש בין התהומי, העקרוני, ההבדל זהו

 כן על המערב. מעצמות שתי ובין ראל
 לשיירה להצטרף היסטורי מישגד, זה היד,
 זרע אחריה תשאיר ההצטרפות כי זו.

בנקל. יחוסל שלא ואי-אמון שינאה של
 הוא הזה. העולם של המאמר כאן עד
 שנשא )996( הזה העולם בגליון הופיע

ושנכ ,1956 בנובמבר 14ה־ תאריך את
ה שנדמו אחרי בילבד ימים ארבעה תב

תותחים.

טאגק

קידמי: שער

מו מ  ח
העזבד־ס ואיגוד

 צעיר, איש־עסקים אלבין, מיקי
 אייזנברג, שאול שד כשירותו

 איגוד־העוב־ על להשתלט מנסה
 הליברלית. המיפלגה של דים

 גילה הזה והעולם
ו חתימות, שזוייפו

 כרטיסי־הכר הוגשו
שנפטרו. אנשים של

ר שער :,אסו

מת אסיר־ןמו
 זינד ישראדים שריבבות בשעה

הת ״פסולייה״, שירו את זמו
 _ האסיר־הזמר — שושי חיל

 הראשונים צעדיו את לעשות
 הבלא מן המעבר חופשי. כאדם

 והפירסום ההצלחה החופש, אל
 וחד, מהיר היה

 מת. נמצא ושושי
 שד למותו גרם מה

7 שושי

בירידה מאיים הכוכב
 על חושפני בראיון מספר תבורי שימי הפופולארי הזמר

 פלאטו־ עם יחסיו פרשת על המישטרה, עם הסתבכויותיו
 ובעיני עצמו בעיני דמותו על שרון,

 במישטרה, מעצרו תקופת על הציבור,
מן לרדת מתכונן אני מאיים: והוא

!הארץ

תורגמן שר המציתים
 כמישטרת ניצב-מישנה ישהיה מ שדה, לצבי

 תל־אביב, מישטרת מפקד עם ישן חשבון יש חיפה,
 של האשמותיו מאחרי האמת מה תורגמן. אברהם

 מונו אשר הבדיקה ועדות גילו מה ץ שדה
 כפרשת האמת מה במישטרה?

 ז הסמלת פרשת מהי ץ המציתים ^9^
 את המבהירה ככתבה כך על •

הפרשה.

בגרמניה ואגנו את לדאות
 אופרה להצגת ״להתפלח״ הצליח כיצד מספר לנדאו דויד הישראלי

 בביירוים, נערכה ההצגה ואגנר. ריכארד במחלוקת השנוי המלחין של
 שאירע מה על מספר והישראלי בישראל, המוחרם המלחין של עירו

ובקהל. הבימה על

הקלע׳□ מאחרי עירו□
—-------- ועירו■ יפים הבימה, על מתפתלים אותם רואה הקהל
 ומגי־ כמופעי-מין המופיעים החשפנים הם אלה מים.
)11■ מאחיי מתרחשת האמיתית ההצגה אך לארץ. גם עים • 

 והנשים הגברים כין האמיתיים היחסים מהם הקלעים.
הקהל? את המסעירים

התגנליזו
שה החד

 מיפו לסרי שולי זכתה שנים שמונה לפני
 בתחרות־יופי יוניברס״, ״ליידי בתואר

 העולם בכל היתה היא באיטליה. שנערכה
 לסלי, שרון שמה היום לארץ. חזרה ועתה
 את לכבוש מתכוונת והיא

 את מציג הזה העולם הארץ.
 בשטח החדשה התגלית

היופי.
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