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בעורם החרות את לדכא ועוזרת חג־החרות את חוגגת ישראל

 ל״קונטרס״, ישראל של הנשק מישלוחינחזיינת פילגש
שה אחרי הלבן, הבית דרישת על־סי

 בארצות־הברית ודעת-הקהל קונגרס
האמרי העזרה נגד התקוממו עצמה
ל״קונטדס׳י. קאית

מדוע?

 ה־ אמרה כבוד!" מרבה אויבים, רבה ץץ
ה מ ס סי /^  מילחמת־העולם בפרוץ הגרמנית //

הראשונה.
 הברוטאלית ההתנהגות סייעה הימים באותם

 העולמית, דעת־הקהל על שציפצפה גרמניה, של
 והעולם אירופה מדינות של המונית להצטרפות

שחצני. בהומור הגיבו הגרמנים אויביה. למחנה
 אשנב הראתה הקאריקטורות אחת

 מתקבלות ״כאן השלט: ומעליו מישרדי,
הכרזות-מילחמה!״

 נמחק ורעב, מוות מילחמה, שנות ארבע אחרי *
הגרמנים. פני מעל הצחוק

 למשבר למפלה, גרמה השחצנות
 למילחמת־ ,הנאציזם לעליית בלבלי,
 אסונות ולשרשרת השניה העולם
הסתיימה. שטרם

השת־ כאשר זו, בשחצנות השבוע זכרתי ף
איטליה. שבצפון טורינו בעיר בכינוס תפתי ■1

 למען ,הוועדה על־ידי אורגן הכינוס
 איטלקי גוף — הגושים״ הגיון על ההתגברות

 לתחומי־ העולם בחלוקת להיאבק המבקש *
 כל על מעצמות־העל, שתי של ההשפעה
 הכרוכים והסבל האסונות והסילופים, העיוותים

בה.
 שונות, מארצות אישים תריסר הוזמנו לכינוס
 משני ותנועות־שיחרור תנועות־שלום המייצגים

 עם יחד לייצג, הכבוד לי היה מסו״הברזל. עברי
הישראלית. תנועת־השלום את פלד, מתי ח״כ

 עלה ופיתאום — הקשבתי הסתכלתי, ישבתי,
 תנועות־השיחרור כל מביש: רעיון דעתי על י

 ממי ,ממשלתי על־ידי הותקפו כאן המיוצגות
, שלת־ישראל.

 אלא בהפשטה, אמורים הדברים ואין
 ישראל פשוטה: עובדתית בקביעה ■י

 בכוח-אדם בנשק, אלה תנועות מתקיפה
מדינית. ובלוחמה

 שהתיידדנו, אחרי זמורה. ראובן באולם שב ^
 השם למרות אך ״רובקה״, בצחוק לו קראתי

יהודי. הוא אין העברי
 סגן־נשיא בינלאומית, אישיות הוא זמורה _
 נוצרי־שמאלי, הוא אל־סלוורור. של האופוזיציה ^

אלים, במאבק דוגלת שאינה מיפלגה של מנהיג
 לוחמי־ של למאבקם בחיוב המתייחסת אך

 שאין מפני פשוט — המארכסיסטיים הגרילה
, , ברירה.

 של ישראל מעין היא אל-סלוודור
ישראל, כשטח שיטחה מרכז־אמריקה.

 תושבים, מיליון כארבעה בה ויש
יוצאי־ספרד.
 מזמן הושמדה האינדיאנית האוכלוסיה

מפו מסודרת, מדינה זוהי שונים. במעשי־טבח *
דיקט תחת שנים במשך שנמקה יחסית, תחת
רצחנית. צבאית טורה

 רבבות — מוות" ״כיתות של ארץ זוהי
כמ מורים, עיתונאים, אינטלקטואלים, אזרחים,

 בחשכת־ נרצחו המיקצועי האיגוד ואנשי רים
 אלמו־ חבורות־רצח על־ידי ולאור־היום, לילה

הצבא. חסות תחת ניות־כביכול,
 רוצה שהיה יחסית, מתון נשיא נבחר לאחרונה

 והימין הצבא בידי שבוי הוא אך לפשרה. *להגיע
 המרכז עם פשרה שכל חושש והוא מרצוני,
 לבצע הצבא ראשי את להמריץ עלולה1

נוספת. ^אית
 של קטנה שיכבה של הזכויות על מגן 14̂

ארצות־ מחסות הנהנים ואילי־הון, /׳חוזות

 לארצות■ האופיינית '״בטיפשות
 רגן, תומך האחרונים, בדורות הברית

 ביותר, השחורה בריאקציה קודמיו, כמו
העם. מיטב את וושינגטון נגד ומקים

כבן גבר למדעי־המדינה, פרופסור הוא זמורה
 מאוד. מתון מאוד, תרבותי מזוקן, ממושקף, ,40

 הוא מחאה. מתוך ופרש בממשלה, שר היה בעבר
שמפקד־ מפני רק ניצלו וחייו ועונה, נכלא

 וסנדקו. בן־עירו במיקרה, היה, המישטרה
חוזה הנשיא עם משא־ומתן ניהל לאחרונה

 פשרה מלעשות חשש הלה אך דוארטה, נפוליון
סבירה.

 אי־ההש־ ״בחירות". השבוע נערכו זאת תחת
 שתעודתו ומי פלילית, עבירה היתה בהן תתפות

 בצדק, חושש, ועדת־קלפי על-ידי נחתמה לא
 סירבו, והשמאליות הליברליות המיפלגות לחייו.
זו. בבדיחה להשתתף כמובן,

 חובב־הומור, הוא מר־נפש. איש אינו זמורה
 עם פשרה מחפש הוא להפליא. מאוזן פתוח,

 נפגש לשם, כניסתו שנאסרה לפני ארצות־הברית.
 וניסה יהודים־אמריקאיים, מנהיגים עם גם

 הסלוודורי. במאבק־השיחרור לתמוך לשכנעם
לאש״ף? יחסכם מה בשאלה: השיבו הם

 ללא־ספור, בדיחות החלפנו אכלנו, ישבנו,
השאלה: ריחפה החדשה לידידותנו ומעל

 להילחם לישראל יש עניין איזה
 החירות למען הנאבקת בתנועה

ואומללה? רחוקה בארץ וזכויות-האדם
 בלי אותה הזכיר זמורה עובדה. זוהי אך
הפרזה: ובלי מרירות

 של מישלחת פועלת באל־סלוודור
לצבא העוזרת ישראליים, ״יועצים״

 חום. שחור, לבן, — אדם לכל זכויות יהיו שבה
 ובדרכי־ בהדרגה שיתבצע לשינוי קיוותה היא

 מול קלושה. תיקווה שזוהי ידעה היא אבל שלום.
 — הפאשיסטי השלטון של הרצחני המנגנון

 חוץ הנאציים, מוריו של המישטר מן שונה שאינו
 יצלח לא — אושוויץ עדיין בו שאין מהעובדה

 בלי קורבנות שיתבע ממושך, מזויין מאבק אלא
ללבנים. בשואה הסתם מן ושיסתיים ספור,

 על ובצער, שינאה בלי דיברה, היא
 למיש- ישראל שמעניקה הרבה העזרה

 כך כדי ותוך זה, נאלח פאשיסטי טר
מייצ ודרוס-אפריקה שישראל טענה

 להיות העלול אטומי, נשק בצוותא רות
השחורה. אפריקה נגד אי־פעם מופעל

 של במצב עכשיו נתונה ישראל
 דרום־ של השחורים מליוני עם מלחמה
 פאטרישיה, של בני-עמה אפריקה,

האלמנ זכותם על יום־יום הנאבקים
 — כבני־אדם לחיות ביותר טרית

 הראוייה ברמת־מחיה בחופש, בכבוד,
הנוג הרוצחים, המדכאים, לבן־אנוש.

 אדולך של המוצהרים תלמידיו שים,
ממשלתנו. של בעלי-בריתה הם היטלר,

מדוע?

 הסאנדי־ נציגת באאז, גלאדיס שם היתה ף
 ביטאה שהיא כפי ניקראגווה(או, של ניסטים 1

ניקראווה). השם את
 ישן: ציור מתוך כמו אינדיאנית, היא גלאדיס

 צמות שתי בין שטוחות, רחבות, עגולות, פנים
 ודיברה כמורה נראתה היא ארוכות. שחורות
 של מפקדת היתה שהיא ידענו אך כמורה,

 מישטח להפלת הארוך במאבק יחירת־גרילה
סומוסה. אנאסטאזיו הרודן של הרצחני

אל-סלוודור זמורה:
 מואס העולם שכל הרצחני, הסלוודורי

 באנשי־ העכורה מילחמתו את לנהל בו,
הגרילה.

מדוע?

 מק־פאדן, פאטרישיה חלתה הכינוס לכת **
 איר־ ,האפריקני״ הלאומי ״הקונגרס נציגת 1̂

דרום־אפריקה. של גון־השיחרור
 שלה, 30ה־ בשנות אשה היא פאטרישיה

 שחורה. וגם — ומרתקת מקסימה יפהפיה,
 לשני זכר השוקולד, כצבע צבע־עורה אומנם,

 את לה שהעניק הסקוטי, האחד, — לבנים סבים
פורטוגלי. והשני שמה,

 נימי בכל שחורה היא פאטרישיה אך
אבריה. רמ״ח ובכל נפשה

 השחורה. במחתרת כחייל נהרג הקטן אחיה
 מחנה־האי־ את שתקף דרום־אפריקאי, קומנדו
 את פילח סמוכה, במדינה המחתרת של מונים

מיקלע. של כדורים 40ב־ גופו
 דרום־אפריקה של השחור הרוב גורל

 הדיכוי, פאטרישיה. של גורלה הוא
 של רגע בכל שלטו הקיפוח ההשפלה,

 כל על מגיבה נפשה לידתה. מיום חייה,
 של שגופו כפי והפליה, עלבון של רמז
מגע. על מגיב אבריו בכל שנכווה אדם

 וצחוקההמתגלגל לצחוק, יודעת פאטרישיה
 העליז הצחוק מאחורי אבל כולנו. את הדביק

 זו, עדינה אשה של הבורקות השחורות והעיניים
 של רצון חבוי בבריטניה, באוניברסיטה מרצה
ברזל.

דרום־אפריקה על דיברה מושלמת באנגלית

דרום־אפריקה פאטרישיה:

 כיום המנוהלת המערכה על דיברה היא
 הסי־ של הסוכנים — ה״קונטראס״ על־ידי
 המודח העריץ של פלוגות־המוות שרידי איי־אי,

 הממשלה להפלת — השונים ושכירי־חרב
החוקית.

 את לרפא מנסים הסאנדיניסטים
 שנים מאות במשך שסבל העם, חוליי

 שגיאות. עושים הם ממאיר. מדיכוי
 אחר או זה מעשה על להתווכח אפשר
 המישטר שזהו ספק אין אך שלהם.
זו. ארץ שידעה הראשון ההגון

האמ בכל זה במישטר לוחמת ארצות־הברית
 ברית־ של לזרועותיה אותו ודוחפת צעים,

המועצות.
 אנחנו אך ישראל. את הזכירה לא גלאדיס

 סומוסה, של הצבא ממחסני רובי־הגליל, את ראינו
 הניצחון אחרי הסאנדיניסטים על־ידי שחולקו
, לידידים. כמתנות

טל ארצות-הברית בעיתוני קראנו

 חיפה, בן מחלוף, יוג׳ין אש״ף, נציג שם יה ^
 מרכז־ משורר של קיטעי־שירה שקרא 1 1

 זה מאבק ועל — השינאה נגד שהטיף אמריקאי
ידועים. הדברים הדיבור. את להרחיב טעם אץ

 מגרמניה פליטים — והקשבנו ישבנו
 מיוגוסלביה, ממתנגדי־המישטר מדען המיזרחית,

 זכויות על הלוחמת הודית גרמני, ״ירוק"
 תנועת־השלום פעיל בבריטניה, המיעוטים
 ואנחנו, איטלקיים אנשי־רוח האנגלית,

הישראלים.
 את שאלנו בוודאי בינינו, ההבדלים ולמרות

הכינוס: במשך לא־פעם כולנו עצמנו
 כה במאבקים מעורבת ישראל מדוע

 היא האם לה? נוגעים שאינם רבים,
זרועו פרושות מדוע עולמית? מעצמה

 סרי-לאנקה, ועד מאל-סלוודור תיה
 היא ומדוע צ׳ילה? ועד מדרופ-אפריקה

 הלא- הלא-נכון, בצד תמיד מעורבת
 העמים לחרות המתנגד זה סימפאטי,
העצמית? ולהגדרתם

■ ■ ■ מיוע?
הגושים", של ההגיון------הגיון כמובן, ש, ^

הכינוס. בכותרת שנאמר כפי
 לנהל כדי שכניה. עם במילחמה נתונה ישראל

 הכסף אחר. ולסיוע לכסף זקוקה היא זו, מילחמה
 ארצות — ממעצמות־העל אחת מידי בא והסיוע
, הברית.

 שרותים ישראל מספקת כתמורה
 למדב־ הסיוע לארצות־הברית. שונים

 הוא ברחבי-העולם פרדאמריקאיים אים
 —־ לארצות-הברית התשלום מן חלק

 תשלום משלמת למשל, שקובה, כשם
השניה. למעצמת-העל דומה

 עבור המלוכלכת העבודה את עושים אנחנו
 אין שבהם במקומות ובמיוחד ארצות־הברית,
 את לעשות שונות, מסיבות מוכנה, ארצות־הברית

שלה. המלוכלכת העבודה
ובג בבירור הדברים את נגיד הבה

 שכירת־ ,למעשה מהווים, אנחנו לוי:
מזויינת. פילגש מעין בינלאומית, חרב

 סתם. כסף מרוויחים גם אנחנו מה חוץ
 החברה על־ידי המנודים מלוכלכים, מישטרים

טוב. בכסף אצלנו, נשק קונים בעולם, התרבותית
 למכור דעתנו על עולה היה לא

 יפה. לא זה הרואין. לארצות־העולם
 אנחנו אבל הלבן. המוות הוא הרואין
 את טוב בכפך למכור בהחלט מוכנים
הזמנה. לפי אחר, צבע בכל המוות

 כל זה. את יודעים אנחנו חדש. כל בזה ין ס
רח £אז  זה מודע עיתונים, הקורא ישראלי, \

אלה. לעובדות מכבר
 בטרקליני בליל־שבת ויכוח על־כך אין אבל
 אמיתי דיון מעולם התנהל לא בכנסת גם ישראל.

 כבדרך הדברים מוזכרים שלנו בעיתונים כך. על
 פיקאנטיות ידיעות של תרגומן כדי תוך אגב,

מעיתוני־חוץ.
 למראה ירון עמוס שאמר כפי מדוע?

 .קהו ושאתילא: צברא של הטבח
חושינו״.
 לדרום־ נוסעים ישן. דמיוננו קהים. חושינו

 שיכבת־טפילים של המותרות מן נהנים אפריקה,
 בהמות. כאל כושים אל ומתייחסים רצחנית,
 כהמון־רב כאבק־אדם, לנו נראים העולם מדוכאי

צלם־אנוש. ללא נחותים, יצורים של
 במו אותם רואה אתה כאשר ורק
האינטלי פאטרישיה את — עיניך

 את התרבותי, זמורה את גנטית,
 בסבלנות המסבירה הרצינית, גלאדים

 תופס אתה — בארצה המצב את
 נוראה בציניות מתנכלים שאנחנו

 חיים, לאנשים מיפלצתית ובאדישות
 נופלים שאינם אנשים כמונו, לאנשים
ישראל. מאזרחי במאומה

 את ושוב שוב עצמך את שואל אתה ואז
תשובה. עליה שאין השאלה

מדוע?




