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כולללבוחר״״דו״חהמדורעל־ידם.׳נביסות

 מ גיבוריי וארנונים מסלנות מטעם יה ע כי״
יל לתוכנו אחראית המערכת אין אמר

כ משקפית ומאינן בחו המובעות *••"
המסרבת.דעותאתמחיאצורחמום

תר הנקרא העתון ה ביו מדינ ב
פר׳ 350 המחיר * 26.4.1956 תשט״ז אייר מ״ו * 967 הזה״ ״העולם

 מפתיע דמיון ישנו אחת מבחינה לפחות
הישרא העתונות לבין ישראל ממשלת בין
 אין בממשלה הערבית. לבעיה הגישה : לית
 ושיטתי קבוע באופן המטפל אחד איש גם

 בעתו־ המדינה. גורל את הקובעת זו׳ בבעיה
 אלה אולם ערביים, כופרים אמנם ישנם נות,
 *ך מערכת, בשום עמדת־מפתח תופסים אינם

 כמה עד הפליליים. הסופרים מן פחות שובים
 העולם (מלבד אחת ■מערכת אין יודע, שאני
ש אדם מרכזי בתפקיד מכהן בה חזה)
ערב. בכע־ות ושולם ערביה בסביבה גדל

 עגום מצב של הקטנות התוצאות אחת
 בממשלה גם שפשט המוזר, המנהג היא זד,

 בשם מצדים לשליט לקרוא כעתויות, וגם
 לנשיא לקרוא אפשר הגיון באותו •נאצר״.

 בשם ולראש־ממשלתה ״צבי״ בשם ישראל
 הסגן־אלוף של המשפחה שם כי .גוריון״.
ב שפירושו, אל־נאצר״, ״עבד הוא מקאהיר
״עבדי־של־(אללה)־המטיח״. עברית,

 כאב־ראש גרמו לארץ, הפידאיון כשפלשו
 אלד, כי — העתונים לעורכי גב מועט לא
 החדש. ליצור לקרוא איך בטוהים היו לא

 מדבר החל במדינה ביותר הנפוץ עתון־הבוקר
שהו עד רבים ימים עברו אחד״. ״פידאין על
 (או ״פידאי״ הוא היחיד הלוחם כי בן

 אי ״פידאיון״ ״פידאיין״, והרבים .פידאווי״),
״פידאוויה״.

★ ★ ★
 כלל אינם שהפידאיון כמובן, היא, האמת

תלמי לומדים היו אילו בארץ. חדשה תופעה
תחת ארץ־ישראל, של ההיסטוריה את דינו

 היהודית, הגלות של הימים בדברי לשקוע
זו. ישנה בהיכרות מיד מבחינים היו

 ה־ מיסדר חברי היו המקוריים הפידאיון
הו לשמו שזכה דתי־צבאי אירגון חאששין,

(כבי משתברים היו בו החאשיש לסם דות
 המיס־ לפעולות. צאתם בטרם חבריו, בול)
 הישמעאלים, לכת שייכים היו שחבריו דר,

 לסוריה משם עבו* אך בפרס :ולד אמנם
ה פלשו בה תקופה באותה ולארץ־ישראל,

וממערב. מצפון לארץ צלבנים
 חזקים. מיבצרים בכמה התבצר המיסדר

 מי צל את לרציח כדי הפידאיון יצאו משם
 שנקרא המיסדר, ראש בעיני חן מצא שלא
ה לדעת ההד׳ז). של (״הזקן אל־ג׳בל שייך

 בהילה ה״אסאסינים״ את שעטפו צלבנים,
איש. אלף 60ל־ מספרם הגיע רומנטית,

 הצלבנים את שווה במידה שנאו החאששין
כופ בעיניהם שהיו האיסלאם, שלימי ואת

 אל־דין סלאח את לרצוח ניסו פעמיים רים.
 ש־ רבים נוצריים שליטים על נוסף ה.דול,
הגי שלהם שליחי־הרצח בפגיונותיהם. נלטלי

ולמונגוליה. לצרפת עד עו
 בפיבצ־ פראנקי אציל ביקר הימים באחד

מי את לו להראות רצה אל־ג׳בל שייך רם.
 עם עלה הוא הפידאיון. של צייתנותם דת

 לשני בידו סימן נתן המגדל, לראש אורחו
 רגע בלי המשמר. על שם שעמדו השומרים

 המגדל מראש השניים קפצו היסוס, של
למרגלותיו. הסלעים על והתרסקו

¥ * ¥
 בנוי היה החאששין של הצבאי ן הארג

 זמן כעבור שהועתקו נוקשים, כללים על־סי
 החדשים הנוצריים המיסדרים על־יוי קצר
הטמפל :ארץ־ישראל אדמת על קמו אשר
 אותה בני עזרו בזאת וההוספיטאלרים. רים
ה כל של דמותה את לעצב קנאית כת

הביניים. בימי האירופית חברה
(ד,״מל ה״לאציק״ עמדו הסולם בתחתית

 נפשו״) את למסור (״המוכן ה״פידאי״ ווה״)•
 הקבילו שדרגותיהם (״החבר״), וה״ראפיק״

 ו״הא־ ״נושא־הבלים״ ״האח־החילוני״, לדרגת
האירופיים. המיסדרים של ביר״

 ה־ על בנוי היה המיסדר של כוח־המחץ
 הם כולו. המרחב על נפל פחדם פידאיון.

 לא רוחם. על העולה ככל להתחפש יכלו
ה שליטי של לחדר־המיטות הסתננו פעם

 איש כמעט היה לא בשנתם. הרגום מדינות,
בהם. להתגרות מוכן שחיה
 ובין הצלבנים בין אחד הבדל רק היה
 כרתו הצלבנים ימינו. של ישראל שליטי

ב השתמשו הפידאיון, עם ברית פעמים כמה
הכו שני המוסלמים. אויביהם נגד דווקא הם

מב אחת ובעונה בעת כמעט ירדו חות
 שליט הממלוך, בייבארם :ארץ־ישראל מת

 שרידי על מכת־המוות את שהנחית מצרים,
ה הפידאיון. מיבצרי את גם הרס הצלבנים,

 פרס׳ בהררי כת־הרוצחים, של האחרונים קנים
 הפא־ מצביא הצולע, טימור על־ידי ערו ב

״ לארץ־ישראל. הוא גם שפלש טארים,

מכתבים
מצליח דנ

 (העולם השבוע מאורעות על הראשי המאמר מכל
 אלמלא :בלבד אחת מסקנת עם הסכמתי - )966 הזה

 מלחמה סורגת היתה האו״ם. מזכיר של בואו
 במוסד לזלזל לנו אל בן, על ומגרים. ישראל ביז

 אנו לו — הכל ככלות — אשר הבינלאומי.
קיומנו. עגם את חייבים

 חיפה וזלק, ברנרד ד״ר
 שהוא מגלית מדינאי על ייאמר מעתה אכז,

בינלאומיים. במים רמרשלד רג כמו שחזה
באר־שבע פרןן, גד

לסגת פקודה נתן הזקן
 השלים- בחלומות אותי הרניז ל. נ. הקורא

 דםרווישלוסזהו).965 הזה (העולם שלומאדום
ובו יפה לבית להכנם הרוצה אדם אך אדום.

 ן תחילה יעסוק במה לטורפו. העומדות חיות
 במציאת או הבית את לקשט תוכניות בתיכנוז

ז החיות את להשמיד דיד
אל־ראי ל., ר.

 עם אחוות־עמים כעיו היתה שנים מספר לפני
 ובנאמנות במסירות שירתו אשר ערבים, מספר

 במרחב השתלבות אד הלותמת. המחתרת את
 יהיה אפשר חזקה. ישראל תהיה אם רק תתכן

 הנה אולם כלבנון. מדינה עם להסדר להניע
 כי הלוחמים. לידי לעבור תחילה חייב השלטון
תל- על בקרב ליפול הכדאי :השאלה נשאלת
 שאותו כדי ועונ׳ה אברענילה תל־מוטילה. עריש.

? לסגת פקודה יתן אחד־בדורו

נתניה אמסטרדם, חיים

פושע כזבח
 (העולם בננב שהופל המגרי המטוס תמונת

 בעיני חן מצאה מאד. מוצלחת היתה )966 ודוח
 הסילוןטייסינפנשופעמייםביהעובדהיותרעוד

 על השאירו ופעמיים ישראל. נשרי עם המצריים
מצרית. פלדת שרידי שדותינו

רחובות שריף, שלום
 לו שיתחשק פעם כל :אל־נאצר לעבד הצעה
 יותר כדאי ישראל. לאדמת מעל מטוסים לשלות
 הישראלי האוויר לחיל וימסור היציאה את שיבטל
 יהיה זה לשגר. שתיכנו המטוסים מספר מחצית

הצדדים... לכל יותר כדאי
תל־אביב גרד, שמואל

בידי יפים כאלה מכשירים לתת חבל 1 בחיי
על לרכב בקושי ידעו דור לפני שרק בדואים,

! פושע ביזבוז סתם זהו סוס.
צה״ל ברין, אלי

תזכורת
 הסורים עם השבויים החלפת פרשת על נחזור אל

 באם ,5 נגד 41 הוחלפו שבה ).963 הזול (העולם
 בין שבויים להחלפת האפשרות פעם תתממש
 ישראל גיבורי את לשכוח לנו אל ומצרים. ישראל
 בנשים האמיצה ובתוכם המצרי, בכלא הנמקים

 להרקב לא רק למות שניסתה ניניו, ויקטוריה
 שידונו נצינינו אותם יזכרו האכזרי. בסוהר
!שבויים לחילופי ומתן במשא

לציון ראשון גולדברג, מרדכי
0:1

 היו הסטליניסטי והמשטר הבן־נוריוני המשטר
 שהחזיקו בעולם, ביותר הגרועים המשטרים שני

 משטר נפילת לאחר עתה, רבות. כה שנים מעמד
 ניצח שאכן בן־נוריון על להכריז אפשר סטאליז.

סטאלין. את
תל־אביב הגלבוע, ע.

שבת ושמירת מניות
 שמיטה עניין מה מאד. אותי מפליא הגיוגכם

מ. אשם ומה סיני. להר . האידיא גניתובסקי א.
 שמעטים דאמונה, הקודש מלחמת ולוחם ליסט

 בעל' פעם היו קרוביו אם — בארץ כמוהו
? )964 חזח (העולם מחולל־שבת במיפעל מניות

ירושלים פועלי, י.

חוש אתם האם הקברות. בית של הכשר לשטח
? תקויים שדרישתו בים

רמת־השרון ברזילי, בועז
הרב מן הבשר תהילה שישיג בתנאי ה־ק
נות.

 את קברו לא ״הם המזעזע למאמר בנונע
 תהיה הנאותה התנובה ),964 הזה (העולם !״ בני

לנ״ל. בהתאם מיבצע לארנן נא למות. להפסיק
צה״ל מזור, דן בכרך, דניאל

שלנו זו
 ולא נדות הוא משקנו ששם לכד לב לשים נא

 שבוי^שיבתעלבכתבהשהדפסתםכפינבות.
 על יושבים אנו אין ).963 הזה (העולם דמשק

 על־יושביםזאתלעומתאךאחד.אףשלנבו
או. ־הידדז נדות המער הנדה על — נכון יותר ו

בית).
 המזרחי הגליל גדות,

 גבות את הרים רשימה אותה כותב גם
השגיאה. למקרא עיניו

למעשה הלכה
מנו אשר שניהלתם. המערכות ימר בין  במאסד* נ

 ״אולקוס נם נכלל )965 הזח (העולם זזעלדד
? העקביות היכן אך העדתית״. האפליה

ח. באותו  נהג יחיאל, אהרן ״סיפר :כתוב ניי
 התבלט! זקן ״תימני :עמוד באותו ושוב תימני.״

במיוחד.״
אשקלון מגדל חריזי, מאיר

 הערת- המוצא את לציין נוהג הזד, העולם
 ת״ חיוביים, גילויים בדבר ויש במידה רלן

 ט־ עליהן אשר הבדותות את להזים עשויים
העזתית. ההפלןה בונומת

ברצינות ציונות
 כתבתכש אותי. להרנין מתחילים באמת אתם

 4964 הזה (העולם ומנהיגיו הגיוני הקדננרם על
ם אותכם. עשה ם' השחצנות. גבולות כל עס־ה  א

ז הציונות לא
חיפו* בר, שלמה

למתחילים. הביולוגיה בספרי התשובהשפריר ליל

 הקפיא )666 הזד (העולם בשפריר הזוועות ליל
 הם גם האם ? אלה ילדים עשו עוול מה דמי. את

 שמא אז המערבי״ הקולוניאליזם משרתי ״ציונים
 אלה צעירים כי בחשבו מצרים רודן ברכי רעדו
 ישראל מדינת שתנדל כשם ויתעצמו. יגדלו עוד

?ותעצם
עפולה רם, שולמית

 הפצועים בילדים המטפלת האחות של סניה
 מי מוכרות. לי נראו הרופא אסף בבית־דוולים

 שזכרוניאוהזהבהעולםהופיעהקברהאם? היא
? מטעיני

 טבריה שמיר; אליהו
גמור. בסדר שמיר הקורא של זכרונו

 יחליו• חזה העולם מערכת של אחד דור לא
 כה פוטנציאל בעלת אישיות להצמיח שנצליח עד

 לפחות...הראו סילבר.הללאבאכרביאדיר
 ואז ישראל. לאומת אלטרנטיבי כזה ענק עוד

רצינות. ביתר ביקורתכם תתקבל
חיפו* מינקובסקי, ישראל

מוצלחת תחפושת
בוגנו עתח  תעודד במאמר שהוזכר הרכס. על קי
 העורר מטרת הפורים. בחג יגא )962 חזה והעולם

 מוגלחת.ו התחפושת היתה ולדעתי להתחפש היתת
שבו מדי היוצא קיבוצנו שעתון פחד אין אולם
של ומתוכונתו תוכנו את לעצמו יאמץ עיים

)966ו־ 776 הזה״ גריטוני(״העולם רבקה אחות
המחר את מצא נוער

 לרפורסדה נושאת גרשוני, רבקה היא האמות
 הזר, (העולם המחר את מחפש נוער בסידרת

אחות־מתלמדת. עדלין בהיותה ),776

מיליונרים
 אשר קוראים, שלושה של מכתביהם אס קראתי

 הזה (העולם מליון זאב על הריפד, בהתקפה יצאו
 יש בישראל. מצריים סרטים הצנת שאסר ),965

 הישר בשכל דווקא השתמש מליון זאב כי לציין
 להתחנףצריכיםאנוואיןהיותזאת,בעשותו
אוסרים. שהם מה ולהתיר למצרים

ירושלים פרידה, אליהו
 של אופקיו להרחבת הדבר לעלות עלול ...במה

? האזרח
יפו שטיינר, מרים

במליוניס. לאמוד שקשה דבר זה

מת עניין
 שהשתמשו חבריא שני על שלכם תמיפור-ם

 ארנבות לציד לצאת בדי קדישא זזגדא במכונית
 לנמרי. אותי הרג )963 הזה (העולם בלתי־כשרות

מצחוק... מתתי פשוט
חולון ברגר, דוד

1 לבריאות
 אוסר שהוא שלו בצוואה שכתב אהד מכיר אגי

 לו איכפת ולא בקבורתו, לטפל קדישא תברא על
מחוץ בלומר ה״ממזרים״, בוזלקת להקבר אפילו

הזה. תעולס
נחשון קבוץ אילת, ש. א.

שנעץ
 1 נאוו הוא סשונע כל לא כי הקרתנית טענתכם

 ; היו אלמלא מעליבה. היא )966 הזה (העולם
 לחורי־ החורים בתי יושבי היו משוגעים. כבר
הדיפה. במחאה יוצאים רוזו

פתח־תקוה ו., חביבה
 י :נאונים של שנעונות בשביל הדשה מלה לי יש

שנאיז.
 תליאביב אסיר, אירי

דפוס. לשניעת מדי דומה זה

לקורא קריאה
 קוראים חוגי מציעים שוב הזה העולם קוראי
 להשפיע מנסים שוב הם ).961־2*3 הזה (העולם

 החוגים, הקמת את עצמה על שתקח המערכת על
 5׳ היוזמים עצמם הקוראים יהיו לא בעצם. מדוע.

 להיפגש מחליטים :מאד וקל פשוט הדבר הרי
 להיות. יכול מפנש מקום ונפגשים. — אחד בערב

 הפגישה: ־מטרת בעיר. כלשהו באולם למשל,
 הזה. העולם חובבי בין היכרות של חופשיות שיחות
! אדרבא — משהו ויתגבש בסקרה

שצריך, מה הרבה. מחייבת אינה זו מעיז פנישה
 שיימצא מקווה אני לפגישה. מועד לקבוע רק זזז

 הצעד את שיעשה אחד מתלהב הקוראים בינינו
אחריו. לבוא אשמח אני הראשון.

חולון שחור, שמחה

967 הדה חעולם2




