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שום כתבה שהופיעה בחודשים האחרונים
בהעולם הזה לא עוררה תגובות כה נרגשות,
כמו שני מאמריה של ריקה זראי על החינוך
)העזלס הזה 6־ .(1095יכולת בוודאי גם
להבחין בזאת ,במדור המכתבים ,בו פורסם
מיבחר אופייני )אך מצומצם מאד( מתוך
מאות המכתבים שהגיעו למערכת על אותו
נושא .ריקה ,אשר עקבה בתמהון רב אחרי
מעין המכתבים המתגבר ,החליטה עתה לע
נות על כמה מן הטענות.
״את מאמרי ,שהתבססו על קטעים מתוך
ספרו של א .ס .ניל המשפחה והילד החופשי,
פרסמתי מתוך רצון כן שהם יגיעו לבתים
רבים ככל האפשר ולאנשים רבים ככל
האפשר .קוויתי שאנשים יתרשמו מהם לטו־
בה ,אבל ידעתי גם שתהיינה תגובות פחות
טובות .אבל לתגובות רגשיות חזקות ואפילו
מלאות שנאה — לא התכוננתי.
״אני מודה לכותבי המכתבים המעודדים
והייתי רוצה להשיב לאלה ששאלו מה
ששאלו מתוך רצון לקבל תשובה .אלה
שהציגו שאלות ריטוריות והתפארו בידענות
רבה כל כך ,בלווית הפגנות בוז לנושא או
לי ,אלה יקבלו את תשיבתם ,אם ימשיכי
לקרוא את דברי בעיון ועד הסוף .אני או
מרת בעיון ,כי מפתיעה תשומת־הלב ש
חלקה ,למשל ,קוראה אחת מרמת הכובש,
לגודל המחשוף שלי ,במקום למאמר עצמו.
״לא הייתי רוצה להוריד את הויכוח )עם
אשר (,לעמקו של מחשוף .אך כיון שכל אדם
ניכר במה שמושך את עינו לראשונה ,ומוטב
לדעת את כל האמת הערומה ,כדאי היה
לאותה קוראה מרמת הכובש לרסן את תגו
בותיה הראשונות ,המגלות הרבה יותר
ממה שהיתר ,רוצה לגלות .ובמקום להתבונן
בעיון כה רב במחשוף שגילתה תמונתי,
להפנות את תשומת לבה למאמר עצמו.
ואז היתד ,מוצאת שמעולם לא נטלת־ לי
כתר שלא בזכות ,ורוב מה שאמרתי נלקח
מספרו של ניל ,ואף הקדמתי ברשימותי
ואמרתי זאת בדיוק.
״אני גם הבורה שניל כתב את דבריו
בצורה הרבה יותר ממצת ומעניינת מאשר
עשיתי אני ,אך עובדה היא שרוב האנשים
בארץ קוראים את העולם הזה אבל עדיין
מעטים קוראים גם את גיל .לכן באתי אני
ונטיתי להעביר לקוראים אלה חלק מתוך
העניו וההודיה האישית שהתעמקות בנושא
זה גרמה לי.
★
★
★
״אני מאמינה שהרבה מן הכותבים שאלו
את שאלותיהם ברצינות ,ולאחדות משאלות
אלד ,אין באמת תשובה• לכן מעולם לא
התיימרתי ,וגם לא ניל ,לפתור את כל
הבעיות .החיים פרושם יצירה ופתרון מתמיד
של בעיות .ההבדל הוא רק בין אלה המנסים
לפתור אותן בצורה רציונלית ,לפי עקרונות
הויסות העצמי׳ האינטרסים האמיתיים של
הילד והאהבה ,לבין אלה האחוזים בסבך
רגשי ,והפועלים מתוך דחפים של פחד,
חרדה ונקמנות אך ה ס ב ו ר י ם שהם פו
עלים לפי כל חוקי ההגיון.
״במידה ואותה אם לשלושה ילדים ,למ
של ,לא שאלה על מנת לקנתר ,אלא מתוך
ענין אמתי ,הרי דוגמה קטנה ממה שאני
סבורה שהיא התנהגות המשתמשת בשכל
ישר ובהתאמה למציאות :יעל בתי אוהבת
מאד לפתוח את ארון המטבח ול״סדר״
אותו .התברר לי שלהניא אותה מתפקיד
זה אני אזדקק בסיבים ל־ 20דקה כל יום,
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עורך תבנית:
זקי

שאבזבז על הצעקה ״אסור׳ יעל לא לג
ע ת ...״ בעוד שבשתי דקות אני מסדרת את
הארון שהיא הפכה .מובן שאני מבכרת
עבודה של שתי דקות על צעקות סרק,
שלרוב לא יועילו .ואם כן יועילו ,אז שכרן
יוצא בהפסדן הברור :הלחץ הנפשי שאי
סורים אלה יטילו על הילדה.
״לכן לא התעצלתי ,ובתור עבודה חד־
פעמית סילקתי את כל הכלים השבירים
מאותו ארון .הוצאתי הוצאה חד־פעמית על
רכישת כלי פלסטיק נוספים ועכשיו יעל
״מסדרת״ את הארון כרצונה.
★
★ ★
״העובדה שיש לי עורה בבית מקילה
כמובן עלי ,אבל אין היא פותרת כל בעיה.
אגב ,לבעלות הביקורת :האם נסיתן ללכת
לישון כל לילה בשלוש ,אחרי עבודה
קשה ,ולקום למחרת ליום עבודה מלא כולל
טיפול בילדהי
״אני רוצה גם לנגוע בנקודה הכאובה
מאד ,הנקראת המומחיות שלי■ ההכשרה
האנאטומית או האחרת שמקבל כל רופא
כיום באוניברסיטה אינה מכשירה אותו ל
הביו הבנה טובה יותר בנפש התינוק ,מאשר
אם אוהבת המסוגלת להתבונן בעין פקוחה
בילדה .ואני משתדלת תמיד להסתמך על
מומחים של אמת ,ולא על מומחים של
תואר .לצערנו מעוניינים הרבה מן הרופ
אים כיום יותר באנאטומיה ובבדיקות־יב
ומשקל ,מאשר בבריאות הנפשית ,בבטחון
ובשלוזה של הילד• ולכן גם העולם נראה
כר.
״ועכשיו נעבור לאותם מכתבי־השמצה
מסוג של :איך יכולה אני להאכיל את יעל
ולשיר בעת ובעונה אחת? מה גודל מח
שופי? האם רוצה אני לנסוע לאמריקה
ולנטוש את בתי?
״כל ההתקפות האלו אינן רציניות ולכן
אינן נוגעות ישירות בנושא .לא שאני
משתמטת ממתן תשובות לסוג זה של
מכתבים .להיפך .לאחרונה קראתי מאמר
של וילהלם רייך ,הדן במגפה האמוציונלית.
רייך מכנה כך את כל התגובות החולניות,
כפי שהן מתבטאות ביחסים בין אדם לחברי.
הוא מציין שהתגובה המיוחדת של המגפה
נוהגת להשתמש בהשמצה מינית )מחשופים(,
כלומר מוסרנית :האדם הנגוף במגפה ה
אמוציונלית ,כתוצאה מחינוך קלוקל ומום-
רניות כפויה ,משליך את הפרברסיה ואת
הפריצות המינית שנוצרו כתוצאה מחיווך
זה על אחרים ,והוא משתמש ברכילות
ובהשמצה בצורר ,סדיסטית ביחסו לאחרים,
ביוון שאין הוא מעז להודות בקיום אותם
הדברים אצלו בעצמו.
״לכן ,תבינו שתוך כדי קריאת מכתבים
מסוג זה אני מבינה היטב את המניעים
שגרמו לכותביהם לחוש רוגז רב כל רך
למקרא שורותי.״
★ ★
★
בסיום מכתבה ,מסבירה ייקר ,ב־ לא לשם
סיפוק יצר הוויכוח ענתה לכל אותם הכות
בים׳ והיא מקווה שבזה יסתיים הוויכוח
כפי שהתנהל עד כד .ותימשך רק ההת
עניינות בעקרונות הממשיים של החינוך
שהיא מטיפה לו .אני כשלעצמי כבר מתכונן
לראות גל חדש של מכתבים מציף את
המערכת ,בתשובה לדברי הגברת זראי .אם
כן ,אל נא בטובכם להזכיר את מחשופיה.

ניתוחו המדיני של העורר )העולם חוה
 (.1101על אפשרויות ושיקולי כיבוש הנדה
המערבית של הירדן לא הצליח לשכנעני כי
על ישראל לשבת בחיבוק ידיים ,שעה ש
בירדן תבוצע מהפכה פרו־נאצרית .טענתו
של העורר ,כי הישגי מבצע כזה יהיו אפ
סיים ואילו מחירו המדיני חמור כמו ב
מבצע סיני ,אינה עומדת במבחן המציאות.
המהפכה בירדן אינה עניז לדורות או ל
שנים :אם תבוצע ,תבוצע בחדשים הקרובים.
נם לדעת שוחרי השלום עם מצרים הנלהבים
ביותר לא ניתן שום סיכוי להפשרת היחסים
בין שתי המדינות בטווח של חדשים ,אלא
אפילו בטווח של שנים .מכאן שאפילו אם
היתה ישראל משנה מדיניותה והופכת אותה
למדיניות של שלום בכל מהיר ,לא היתה
יבולה לעשות זאת בטרם ישתלט נאצר על
ירדן .כשישתלט נאצר על ירדן שוב תהיה
בידו עמדה של כוח ולחץ על ישראל ,ושוב
יפחתו סיכויי השלום.
משום כד הבעיה איננה מה לעשות עם
משטר נאצרי בירדן ,אלא איר למנוע משטר
כזה ,איד להפריע לנאצר להקיפנו מכל צד.
פעולה במקרה כזה יכולה רק לקרב את סי
כויי השלום ולא להרחיקם ,כי קל יהיה
יותר להדבר על שלום כשלישראל עמדת כוח
כמו ,למשל ,החזקת הגדה המערבית של
הירדן.
דוד שחור ,תל־אביב
המשאל שערכתם )העולם הזה  (1101על
הבעיה :מה לעשות במקרה של מהפכה פרו־
נאצרית בירדן ,הוכיח בתשובותיהם של רוב
הנשאלים את מה שאמר העורר במאמרו:
כי רוב אזרהי ישראל אוהבים נצחונות
צבאיים לשמם והם מצפצפים על התוצאות
הפוליטיות .במדיניות הקיימת של ממשלת
ישראל אין איפוא מוצא ממלחמה על הירדן.
כי מדיניות זו היא מדיניות של הגברת
כוח מול כוחם המתגבר של הערבים .מדינ
יות זו מצריכה ומחייבת מלחמות ,ולו רק
ברי להעלות את מוראל האזרחים בישראל
לשנתיים נוספות.
נ .יובל ,וזל־אביב
שלטונו של המלך חוסיין בירד! היה ללא
ספק מתמוטט כבר ,לולא הצהרתו של ביג׳י
על רצונו בפירוז הגדה המערבית ולולא
הפגנת הכוח של ישראל .בתוצאה מבר ה
עדיפו מדינות ערב להשלים בינתיים עם
שלטונו של חוסייז על אפשרות בבוש הגדה
המערבית על-ירי הישראליים .מאותה סיבה
רואים גם תושבי הנדה המערבית את של
טונו של חוסיין כגן־עדז ,בהשוואה לשלטון
הישראלי המאופיין על־ידי משטר של נו
כחים בחובות ונפקדים בזכויות ,משטר של
החרמת קרקעות ,איזורים סנורים ואיוורי
אימונים .בקיצור — משטר של גיים חמישי,
של פליטים במולדתם .משום כד אין פלא

במגרב הערבי ,ולא מתור חנפנות אינטרסנ
טית מכאן או השמצה פוליטית חסרת־שחר
מאידד .ברם יש להצטער על כד שהוא
משווה את דבריו של שארל דה־נול לנבי ה
לוחמים האלנ׳ירים לדברים דומים ,אותם שם
בפי מר בז־נוריון במידה וחליפתו של ה
גנרל דד,־נול תתאים לנופו של ראש ממ
שלת ישראל .אין מקום להשוואה בין ה־
פידאיון ופורצי כלא שטה לבין הלוחמים
האלנ׳ירים ,כשם שאין מקום להשוואת בי:
מדינת ישראל ומעמדה במזרח התיכון לבי!
צרפת ומעמדה במנרב הערבי.
לוחמי השחרור האלנ׳ירים נלחמים בארצב
למען ארצם ,ולעומתם הפדאיוז המצרי או
הסורי נשלחים מארצם אל ארץ ריבוני׳ז
אחרת במטרה להשליט מבוכה ופניקה פני
מית• דה בן־נוריון ,בטירה ויקום ויאמר
בכנסת דברים מעיז אלו לנבי הפדאיון ו
פורצי כלא שטה ,לא יהפד ?דה־נול ישראלי,
אלא לנרפה רוח ,והפכפד אידיאולוגי ש
דבריו לא מכוונים לכתובת הנכונה וממילא
לא ישינו את המטרה הנכספת.
אליהו הלוי,
האוניברסיטה העברית ,ירושלים

אשת האפיר
נא העבירו בשמי  10ל״ י עבור הרבנית
ברטי מעקיר ,אשתו של הרב עובדיה ברטי
שנידון למאסר וילדיו נשארו ללא תומר
)העולם הזה .(1100
שטרן ,הדר-רמת״ם
תרומת הקורא שטרן הועברה לתיעודתה.

קפה וסימפטיה

לפני זטז קצר נסעתי עם שני חברים
מכפרי ,לקיבוץ הקרוב .כשנעצרה מכוניתנו
ראינו בן־אדם מתקרב אלינו .חשבנו שהוא
בא לחקור אותנו מכיוון שהכניסה לקיבוץ
זה אסורה ,אולם היות ולאחר טאיתנו יש
קשרים עם תושבי הקיבוץ ,יכולנו ללוותו.
לשמחתנו לא היה האיש שבא לקראתנ-
מתושבי הקבוץ; התברר כי הוא בא טחיפד
לבקר את חברתו בקבוץ והוא ביקש מאיתנו
טרמפ .בדרכנו חזרה ,בשלקחנו אותו ,התברר
כי האיש הוא סטודנט בשנה השניה ב
פקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית ב
ירושלים .הוא אמר שלמד משהו נם עי
תרבות האיסלם ,ושהוא יכול לקרוא במד,
מלים בעתון ערבי .הוא ביקש אותנו נם
שנזמין אותו לכפרנו .שטחנו מאוד שהוא
התנדב לבקר בכפר .חשבנו שהוא אחד העוס
קים בבעיות ההתקרבות .שמחתנו זו חלפה,
כשהבחור התחיל לשאול שאלות כמו :איד
הערבים חיים? האם יש להם בנות יפות
ובו׳ .שאלות אלה עוררו בקרבנו תמהו:
גדול .שאלנוהו אם מימיו לא ביקר בכפר
ערבי והוא השיב שביקר פעם בכפר דרוזי,
שם קיבלוהו בסבר פנים יפות והגישו לו
כל מיני מאכלים .הוא אמר עור שראה שם
בנות יפות ,למרות שהוא יודע שאין יופי
לערבים .לאחר שהגענו לכפר ישבנו בביתו
של אחד החברים ואז התברר כי אורחנו
אינו יודע מה הם ערבים .כל מה שהוא
ידע הוא שהערבים מגישים ארוחות טובוח,
חיים חיי רווחה ומבסוטים .כששאלנו אותו
מה דעתו על הממשל הצבאי הוא השיב:
״סיבת הממשל הצבאי היא בטחונית ".באותי
רגע כלל לא ידע שהוא נמצא בתור שטח
הממשל הצבאי.
חוד כמה רנעים היה הקפה מוכן .הוא
לגם מהספל בזריזות והושיט אותו לשם
מילוי מחרש כמה פעמים .ותור כדי כר
הסברנו לו את תנאי חייהם של הערבים
בישראל .הוא הודה שכל רעותיו הקודמות
על הערבים בישראל היו אנדה .כששאלתי
אותו מה דעתו שהיהודים והערבים יבירו
היטב אלה את אלה ובזה ישימו קץ להס־
תנרותם של שני העמים ,הוא אמר שאי:
לו פנאי לעסק הזהוהוא יחשוב על ו 
בעתיד .לפני שנפרדנו ,שאלתיו את השאלה
האחרונה :איד היה הביקור בכפר? הוא
השיב :״באמת אתם עושים קפה מצוין.״
מקרה זה ,המראה את דלות ידיעותיהם
של היהודים כלפי הערבים ,הוא אחד מר
בים• עובדה זו מראה שכל עוד יש יהודים
רבים הרואים בערבים נטע זר ,שאי־אפשר
להתחבר עמו ,מצומצמת היא התקווה להת
קרבות שני העמים.
מחמוד חמדן ,ג׳מ׳נליה

צחוק ציני
״צחק עם זר,י" *
שתושבי הנדה המערבית ,החוששים משלטון
ישראלי ,קיבלו את פני חוסייז בהתלהבות.
וכד הפד הממשל הצבאי בישראל לתרומת
דוד בן־נוריוז לייצוב שלטונו של אותו מלך,
אשר בנאומו בנדה המערבית נשבע לשחרר
את פלסטין הכבושה ולחסל את הפולשים,
אליאס מועמר ,ירושלים
נדהמתי למקרא כמה מהתשובות למשאלים,
על התקפת הירדן .אולם ביהוד הזדעזעתי
באשר קראתי את תשובתו של הצייר־העתונאי
שמעון צבר ,כי צריר לעשות מהפבה פרו־
נאצרית בישראל .אם אותו ׳טפעון צבר
רוצה במשטר נאצרי ,מדוע שלא י גרשוהו
למצרים? יש נבול נם לחופים הדיבור ב
דמוקרטיה הישראלית.
פרץ שמעון ,פתח־תקוה
 ..אתם צריכים להתבייש על שפירסתם
את דבריו של עוכר ישראל שמעון צבר.
פילים קרביץ ,חיפה

דה־כיג׳י
בכתבתו ״בנדי הננרל״ )העולם הזה
 (1100עיצב העורר ללא דופי את דמותו
הנכונה של הגנרל דה־נול ,מתור ראיה מפו
כחת של המציאות הצרפתית החדשה הנרקמת
* גבר לוחש לחברי :״איד נפלת ׳בפח
ונשאת לך אישה עיוורת ,זקנה וצולעת כזו?״
החבר :״אתה יכול לדבר בקול רם .היא
גס חרשת.״

מאמרו של הצייר וקי )העולם חוה (1100
היה מעניין ומלבב ,אם כי תיארתי לעצמי
שקריקטוריסט כותב יותר מצחיק .אבל כ
נראה שזה בגלל זה שוקי הוא קריקטוריסט
פוליטי ,והצחוק שלו הוא צחוק ציני עדין.,,
נחמן כהן ,חולין
מה בנונע לאיזה קריקטורה מרחבית של
זקי? בלי בז־נוריון ,בלי גולדה — ואפייו
בלי עבד אל־נאצר .סתם משהו מצחיק .רצוי
משהו שהצחיק בשעתו נם את אהינו ב
מצרים.
נעים בן־דויד ,חיפה
תפדל .הקריקטורה בעסוד זה לקוחה מתוך
דף קריקטורות שבועי של זקי ,״צחק עם
זקי״ ,באל־מוסאוזר.

הפעל הקנאי כגרות  -להד״ם

בהעולם הוה ) ,(1099במדור הווי ,פור
סם כאילו שחקירת פציעתו של רפתן משק
גדות העלתה כביכול גירסה ,שחרמתז
נפצע על-ידי בעל קנאי על רקע רוטנטי.
לאחר בדיקה בתיק המשטרה הוברר ,בי
בזמן שהותו ברפת שמע הרפתן יריה מב-
חוץ ,וענה עליה בשתי יריות-אקדח מתור
הרפת .הוד חילופי יריות אלה נפצע הרפתן
בכתפו .הרפתן סבר ני נפגע סיריה שבאר
מבחוץ ,אולם אחרי חקירה במקום התברר
שקלע אחד ,שנורה מאקדחו ,פנע בקיר
הרפת ,חזר ופגע בכתפה
אין זה נכון שחקירת המשטרה ,בשלב
כלשהו ,העלתה נירפה של יריות בעל קנאי
או רקע רומנטי אחר .אנו מצטערים מאוד
על שהוטעינו בעניז זה ,ועם משק גדות
וחבריו — הסליחה.
העולם הזה 1102

