
בשלםספרים
תרגום

קד ש הא ת שפי עז ב
 על לחתום נאסוליון נהג צעיר בהיותו

הש עם מכן, לאחר •בואונאפארסה״, מכתביו
 חתימתי הלכה אחר ב״נסוליון*. הסתפק נים׳

 ל.נ.״ ולבסוף ל.נאם.״ ל-נאפול.״ והתקצרה
 זמנו : חשובה סיבה היתה זה לקיצור בלבד.

 ויותר, יותר יקר ונעשה הלך השלים של
 בעיקר שלט עליה קיסרותו, שהתרחבה ככל

מכתבים. כתיבת :אחד באמצעי
 המכתבים מספר של מדוייק אימדן אין

 ידי מתחת או ידיו, מתחת נאפוליון שהוציא
 רוב את להכתיב נהג להם מזכיריו שלושה

 מוז וחלק אבד מהם גדול חלק המכתבים.
 מלו ברנאדוס, בארמון ההשערה לפי עדיין

 עד נאפוליון. אהובת היתד, שאשתו שתדיר״
ה ומספרם ממכתביו, אלף 41 התפרסמו כה

 איפוא כתב בממוצע אלף. 70ל־ 54 בין כללי
 בחמש- יום בכל מכתבים 15 עד 12 נאפוליאון

שלטונו. שנות עשרה
 נאפוליון הספיק כיצד קרח. ומי מצנפת

וענ קרבות ניהול כדי תוך זאת, לעשות
 כל על עלה היקפם אשר שלטון ייני
 כך על ז תקופה לאותה עד ידוע שהיה מה

 לפעמים, מפורטים. תיאירים מזכיריו השאירו
 נקרא המזכיר היה גבר, העבודה כשלחץ

 בבוקר, חמש או ארבע בשעה השלים אל
 ומצנפת בחלוק לו מחכה נפוליון את מוצא

 בשטף מקריא היה שעתיים או שעה לראשו.
 קצר־ מין אמצאת שהצריכה ובמהירות לשון

 הריקים החללים ומילוי הדברים לרישום נית
 שנא נאפוליון כי ההשערד״ או הזכרון מן

פירו יבקשו או הכתבתי באמצע שיפסיקוהו
לדבריו. שים

מכת של זאת ענקית מערימה עזה. קרב
ההיסטו ופעולתו אישיותו את המשקפים בים׳
 ברר האנושות, שידעה השליטים גדול של רית

 מאוניברסיטת תומפסון מ. ג׳ון הפרופסור
 וקטעי מכתבים 292 של מבחר אוקספורד,

 הרגיל. הקורא לעכל מסוגל אותם מכתבים
 כמו מרתקים, אישיים פרטים אלפי כוללים הם
תכ :בתוכן ומדיניות. קרביות תוכניות גם

או כלל־יהודית, גדולה סנהדרין להקמת נית
לנישו הרבנים בהסכמת נאפוליון ד,יתנה תי׳
 בארץ־ שניהל הקריב ותיאור אזרחיים, אים

ה הצבא במפקדת שהוכתב במכתב ישראל,
בעזה. צרפתי

 עברית ;וחמפסון י.מ. ;נאפוליון (מכתבי
עמודים). 332 ; שחר דוד

מקור
ע ס ו ל ה ר א ב הונ
 הישראלית הספרות התרוצצה ימיה בראשית

 בתיאור עצמה, זנב אחרי ברדיפה הצעירה
 ביותר. אליה הקרובות האנושיות החוזיות

 — נועזת קפיצה לעשות שהחליטה נראה כיום,
 ביותר הגדולים למרחקים — מדי נועזת אולי
ובמקום. בזמן

 סלך הראשונה, ההיסטורית הסנונית לאחר
 גם עתה הוציא שמיר, משה של ודס בשר
 קמכיזס, בשם היסטורי מחזה מוסינזון יגאל
 יותר מוקדמת היסטורית תקופה כרקע לו בחר

 של מאי ר,מלו מתקופת שנים מאות בכמה
 הבלתי־מפורסם בנו הוא המחזה נושא שמיר.

 של ציון שיבת מבצע פרס, מלך כורש של
 אחותו את לאשר, שנשא זה, בן ונחמיה. עזרא

 כטירוף־ נגוע לאחר, אהבתה למרות מרואה
 ואוהבים אויבים להרוג מצווה מלכות־ושלטון,

 חרגול, ליצנו ביד קורבן נופל וסופו כאחד,
הפילו הסיכום דברי את גם המחבר שם בפיו

 ויורעל — ומלוכה לו, תן .כתר :שלו סופיים
 רעל, הוא שלטון כי תמותה... בבני הטוב

 אלוהי, לכוח אדם ובהיות גורל• אלוהי, כוח
לעצמו״. הוא דומה מה עד לפתע מסתבר

 אחת כל : המחזה של העיקרית חולשתו
 מאשר אנושית תכונה יותר מייצגת מדמויותיו

 תאוזת הוא קאמביזס, המלך, אנושי. טיפוס
 - ואשתו אחותי מרואה, המסורסת. השלטון
פר נכבד פרכספם׳ והאמיצה. הנאמנה האהבה

 דאריום, בעצמה, החנופה — למלך מקורב סי
 העולה המרי — במלו המתנקש שר־הצבא

 — החצר ליצן הגיבן, חרגול לגרדום. בשלוזה
כים. העמוקה חוכמת״החיים

 מנופה, מצומצמת, לשון : העיקרית מעלתו
 לא לומר, לה שיש מה את בדיוק האומרת

יותר.
 104 ;סברסקי ;סוסינזון יגאל ; (קנזביזנז

עמודים)

גרמניה
ד רו ה א שנ ד מ ד מו
 בתורן. התרומם השחור־אוום־זהוב הדגל
 מן פרץ ההמנון נשקו. את דיגל המיסדר
 גרמני שמרשל אחרי שנים עשר הפיות.

ה גרמניה הפכה כתב־הכניעה, על חתם
 עתה. כן כאז, ריבונית. למעצמה מערבית

 היתד, הסיבה כי אם — העיניים דמעו
הפוכה.

 כך. כדי עד התלהבו הגרמנים כל לא
 עצמו הלאומי ההמנון כי לשכוח היה קשה

 .מנהר המשתרע כשטח גרמניה את מגדיר
 המאס נהר פד בברית־המועצות) (כיום הממל
 ופו בדנמרק) (כיום האטש מן בבלגיה), (כיום
מבו־ נשארה גרמניה איטליה)״. (כיום לבלט

ממי
שומן של ענין

כ אחר, בשם נשארו הכיבוש צבאות תרת.
אמרי (של 49ה־ המדינה .אנחנו אורחים.

 סוציאל-וימוקרטי חבר השבוע רסן קה),״
הפרלמנט. של

 לכל נדמה היה עיד כל סודי. תזכיר
 עמי, השלימו למצב, תקנה שאין הגרמנים
 את שהכניס אדנואר, קונראד בעד הצביעו

 אולם צכא־האםנה־האטלנטי. למחנה ארצו
 להר־ הבטיחו הרוסיב״ התחכמו חודש לפני
וה העצמאות את השכנה לאוסטריה זיר

 המערב. עם אי־התקשרותה תמורת שלמות,
גלוי. היה לגרמנים הרמז

בגרמניה. עצומה נפשית מהפכה חלה מאז

 הסוציאלי מצד רק ההתקפה באה לא הפעם
חס רוסיה כי תמיד שטענו דמוקראטים,

 לה יובטח אם מחדש, גרמניה לאיחוד כים׳
 תוקפני יותר עוד ניטראלית. תישאר שזו
הגרמני. הימין היה

 מון־בונין, אלוף־משנה יצר הסנסציה את
 היינץ הסאנקים גאון של ראש־המטה לשעבר

קיים) (שאינו המסכ״ל מנהל עתה גודריאן,
 הגרמני הצבא של קיים) (שאינו הפיקוד של

 מסר התפטר, פון־בונין קיים). אינו (שעוד
למפק שהגיש סודי תזכיר של טופס לעתון

ניט צבא להקים גרמניה על :התוכן •1די
 ש־ ,האטלנטית לאמנה מחוץ ועצמאי, ראלי
הגנתי, בנשק רק מצויד צבא־הגנד״ כולי יהיה

הרוסים. את יפחיד לא
יש־ האמריקאים כי רבים סיכויים היו לא
 לפתע שהפר סיפוחם, מילד רבה נחת בעו

בעולם. החמישית המעצמה

ארצות־הכרית
ת שהוד ה א ש א ה
 ה- עמדה האמריקאית הלב תשומת במרכז

 רק לא וחייכנית. שמנמונת קשישה, חייש
ב והפכו ושבו הפכו מקומיים פוליטיקאים

 מדינאי על גם אלא זו, אשה של יומה סיר
בריאו מצב יכל ירושלים, עד מלונדון חוץ,
רבה. השפעה להשפיע תה

כ מתחיל אייזנהואר, דאוד ממי של יומה
 לאחר פוגשת, כשהיא בבוקר, 9ב־ רגיל

 עובדי צוות את במיטה, קלה בוקר ארוחת
 עמהם יחד מתכננת הלבן, שבבית הבית

 מסיבות מארגון יומם, מעבודת פרט כל
 עונה מכן לאחר באגרטלים. הפרחים סדר יעד

 מקפרי, מרי מזכירתה, בעורת אשת־הנשיא,
ה מכתבים, חמשים מאתיים—מאתיים על

 תלו- בקשות, ביומו, יום מדי אליה נושאים
 עורכת זו מכתבים חליפת ודברי־שבח. נות,

מק הצהרים אחרי כשעות משעתיים. למעלה
שונים. ואורחים משלחות פני ממי ; בלה

 במידה הנשיא, משפחת מבלה הערבים את
 מילוי או חברתית למסיבה מוזמנת שאינה
 בסרט או בטלוויזיה בהסתכלות אחרת, חובה

לבי הם כשזוכים למענה. במיוחד המוצג
 האור־ את לשעשע ממי דואגת ידידים, קור
ו שהנשיא בעוד הקאנאסטה, כמשחק חות

ברידג׳. משחקים הגברים אורחיו

סדר שומן. של מועטים קילוגרמים
 שליליות. תוצאות ללא עובר אינו זה יום

 ושלא והולכת, מתערערת ממי של בריאותה
 מתחת הוא משקלה )58( בגילה אחרות כנשים

 זה, משקל ק״ג). 70—65( המותר לממוצע
 עלול, בו, מקנאות היו אחרות רבות שנשים

 האמריקאית, במדיניות אישי־המפתח לדעת
 : הסיבה זו. מדיניות של כללי לשינוי להביא

אש של בריאותה ממצב המודאג אייזנהיאר
ב המדינית מהזירה בפרישתו מהרהר ׳-1ת

 מועמדיתו את להציג לא עלול הבאה׳ שניי
 לנצחון להביא העשוי דבר כנשיא, לבחירות

הדמוקרטים*.

כדח־־הארץ
ה תיירות מי רו ע מ ב
 בפרשה השבוע דנה הצרפתית הממשלה

 ליב־ באי הנודיסטים מחנה ביותר. מסובכת
 נקידת־משי־ המהווד, הריביירה חוף ליד נאט,

 ליבם תשומת את גם מושך רבים, לתיירים כה
 הנמצא מונחים לקליעים הבסיס מלחי של
 בדרכם, טעו קליעים מספר : התוצאה האי. על

התיי את הניסו הסמוך, הריביירה לחוף הציעו
 על לאסור אב הממשלה מתלבטת עתה רים•
ס  מהאי, התיירות את להרחיק המחנה, לו

 את להרחיב הבסיס, את מהמקום להעביר או
 מיליונים מספר בעוד המדינה בתקציב הפער

פראנק.

עניה ארץ
 מנכסיהם ירדו מיליונרים ושלושה עשרים

 בעוד בארצות־הברית. האחרונה הכספים בשנת
 ההכנסה, מס אנשי גבו 1952 הכספים שבשנת

 הסטאטיס־ הלשכה של האחרונים הנתונים לפי
 171מ־ דולר ממיליון למעלה של מם טית,

 משלמי מספר הגיעו 1953 כשנת הרי תיקים,
.148ל־ רק המיליונים

ה בחודש שנערך לופ1 משאל •תוצאות
 יצביעו מהבוחרים 58 ;ן כי קובעות אחרון

 סטיבנסון. בעד 41./״ לעומת איזנהאור בעד
 מ־ פחות יקבל אחר רפובליקאני מועמד בל
דיא•4

 שדובר מה כל למרות כי רואה אני
טעם, חסרי קוראים/ית ישנם בינינו

 להתכתב רוצה .אני לעתים אלי הכותבים
 כאן אביע לא אשכנזי״. בחור עם רק
 שהיא משום כזו, גישה על דעתי את

 מכתבים — אקדמאית בלתי מאד תהיה
ל יזכו לא אלי להגיע שימשיכו זה מסוג

לבעליהם. יוחזרו והבולים, טיפול כל
הומור חוש
ם שני מי דנ טכניון מן כטו מ הסבורים. ה

ר שוזוש מה. שום מו  רצוף במכתב מתבטא הו
ת כולו או מ ),917/507( במתכוון כתיב שני או
ם הם עסוקים. היותם אף על כי רים כני  מו

ת להואיל צעי שתי עם להתכתבות להתפנו
תף נילם .16—20 בנות רות שו א המ  ,44 הו
רט חובבים הם קה ססו סי  מסרות. והומור. מו

לו סלוניים ריקודים אפי ם ו אתן (מה עממיי
.( ת! עו ד א רצונם יו  לעט תברותיחן כי הו

ת בעלות תהיינה תו ת תכ מו  מדאה בתוספת דו
ם ומקום נאה. היסה. בסב-בת מנורי

תודה לא, - ? פיקאסו
דרני ציור סטי. מו סוריאלי ת ו את מבעי

קה יכן ),917/506( סי  הסיבה את כבדה. מו
א לכד כן הו  בת לנערה בכתב להסביר מו

ת השכלה בעלת חיננית .17—19  תיכוני
ת. בלתי  תנועת־ חברת שתהיה רצוי סלוני
ת נוער  בת־משק נם בהתה. או בעבר חלוצי

א לד. אשר תידחה. לא  נטי■ ובעל 20 בן הו
ת. סטי מני הו

אבל... יפה, לא
ה )917/509( סר סובלת איננ חברה. מחו
ט היא שו ת ולא להתכתב אוהבת פ  מזח פחו

 דתי, עולם השקפת בעלת היא בע״ס. לשוחח
ת, תיכון בי״ם בוגרת  הימים באחד המתכוננ
בה נפרדה מכבר לא בהוראה. לעסוק  מאבי

.1ח-ז
ה היא כנ שא כל על להתכתב מו ל פרט נו

 בעלת אולם מחבבת אמנם שהיא אמנות,
שג ל כן אם אלא בשטחיה. צר מו אי  החבר יו

ה. יאת לפקוח לעט א עיני  נערה כלל בדרך הי
פה רצינית סי מו ה כי ו בן יפה איננ המ במו

שג. של קובל  הבחוו על נסבלת. אולם המו
ה. ביונר שנים ב־שלש לפחות לחיות ממנ

? צלום אוהבת
י הנראה .17 בז צעיר חיל מפטי י  ביותר סי

א מספר )917/110)11 ממכתבו  ״חמור הסד שהו
שא ם״ נו ם ואת כל כורחו. בעל מפרי שו  ש־ מ
י התפרדה הבנרות בחינות אהרי  חבילת כ

 הארץ. בכל והתפזרו לצבא שהלכו חבריו
כי כן. על א פעם ב  הביתה לשבת בא שהו

א והיסה) ד1ח לטייל, לבד יוצא הו  לקוי־ י
 ובצדק. סבור. הוא משתעמם. מתם או נוע,

 לו תהיה אם .תוכז יותר הרבה יהיה שלחייו
ר אולי אותה להתכתבות הברה פנים יכי

 10־17 בת להיות עליה הימים. באחרית פנים אל
מה השכלה בעלת  התכה; בדיוק (למה מתאי
א ואם יודעת) אינני  או צלום חובבת הי
לו רדיו אפי מרוצה. בכלל יהיה קצת). (

נורמלי - השאר
 בעלת )917/601( השש-עשרה בת הנערה

מהו. לומר רוצה (אינני נחמד תנכ״י שם
ה אני בכוונה. לא אולם כנ שמה לרמוז מו  ש
שתו כשם איי יוסף) של א בזה מציגה ש
ת היא א מה כל מאד. לאקוני  מספרת שהי
א עצמה על  ספורט. חובבת נבוהה. שהיא הו

נורמלי ״והיתר ומתולתל שחור שערה
א בהחלט״.  גאה־ צעיר עם להתכתב רוצה הי

ת. השכלה ובעל הופעה. תיכונית-מקצועי
? כלכים אנחנו, מה
שבי אנו. האם..........לי כותב )917/80(״ יו

ד במערכה הבודדים הספר, ש. ננ קו  רצח מי
ש או המצרים, הקורעים מצד וחבלה  לנו שי

״ הנוער בקרב עור,ז ? ני רו עי  להחכה בדי ה
 18,5 בת נערה עם להתכתב רצוני בכד,
 משק־ספר הבר הוא תיכונית. השכלה בעלת

מתעניז 21 בז קה החל השטחים בכל ו טי  מפולי
ד. וכלה ״ תנ או י כרצונב!): להיסד, (
וקאזאנובה ם ק מאד על

 )917/803( לדבריו שמאלי. מאר ,21 בן הוא
ם וכותב הונ-דרמטי הבר טוני לי  יי" רצוני .פי

 בעלת 16—19 בת נערה *עם בכתב התקשר
ר חוש מו ת הו ת ודעו ת. שמאליו תיו א (אמי  הו

שאי דורש). ת: נו ה, ההתכתבו פי סו לו תי פי
ת. אטרון. ת השאלה מוסיקה. אמנו מי  הלאו

מנו של  תשלח אולי )917/603( אהבה. ו... ע
 לסקרן מתחיל זה ? ההתכתבות מן העתקים לי
תי. נם ל שלא כלל נוקטת היית אלמלא או

ט מת$מה. הייתי קוראי. עם התכתב שו  פ
צד לראות כדי ך. ייראו כי מכתבי

גדלת! כמה
ה: ב הו מד לא תדאני, אל לא. — א  לד או

סו מעט לשאר. כ  שנעדוז הדבר טבעי שכ
רו שר (אם תתאהב בני  לזאת לקדוא אפ

 מה :אחד דבר לו אומר קשיש. בנבר כד)
שר הרנשתד תהיה א יבחיז כא ש תו נו ב ה  א

ו י פנ חייו את יצבוט המסמיקים. ב  ויאמר ל
ח 1 לאמא ט ב תה זוכר אני 1 נדלה . ב או

 טובח. להתנחגות עצות לד ויתז ׳׳ 1 חיתוליה
ב חביבה ט ת עיניד את שתפני מו  לבני היטו

נייד•

1
 ככל אלי חסונים כל על
 פרו• 600 לצרף שהוא, יניץ

כבולים. ח1


