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7 '
תפ גם הזה העולם ממלא בכוונה, של̂א

 מצב־ את מודד הוא — מאלף צדדי קיד
 גליונות את לקחת אפשר הקהל. של הרוח

בדיי ולעמוד שהוא חודש בכל הזה העולם
ה הציבור של ההתעניינות מידת על קנות

 פוליטיקה, השונים: בשטחי־החיים ישראלי
רכילות• או פשעים בטחון, כלכלה,

 יותר הזה, העולם קיום מקרה. זה אין
תפו על רק מבוסס בארץ, אחר עתון מכל
 גב מפלגתי, תקציב לו אין ההמונית. צתו

 על־כן צדדיים. מסחריים עסקים או ממשלתי
 גמישה שהיא מתכונת השנים במרוצת פיתח

בשיט או בסגנונו העתון, בקו לא להפליא.
 הגליון עמודי בחלוקת אלא העתונאית, תו
 משתנית זו חלוקה השונים. הנושאים בין

 דומים חודשים שני כמעט ואין הפסק, ללא
זו. מבחינה

כמ שיטות הזה העולם יצר הזמן במשך
 של ההתעניינות אפיקי לגילוי מדעיות עט

 בתיכנון בחשבון מובאות התוצאות הקהל.
 אחד לא אף לזנוח מבלי העתון. של השוטף

 הנושא על הדגש את העתון שם מתפקידיו,
הקהל. את רגע באותו המעניין
 למדו בארץ והעסקנים העתונאים מן רבים
במ הזה. העולם של זה ״חוש״ על לסמוך

 מדד מעין מהווים השבועון שערי יוחד
הציבורית. ההתעניינות

★ ★ ★
האחרו הבחירות מאז כי מוכיח זה מדד

 הציבורית. בהתעניינות חדה תפנית חלה נות
 הציבור התרחק אלה חודשים ארבעה במשך
 מופעי־ פוליטיים. מנושאים בהתמדה הרחב

יו אותו מעניינים ונערות־פיתוי סטריפטיז
 של נערי־הזוהר ועלילות שרים מנאומי תר

בן־גוריון.
 גרם מה היא: השאלה מדעית. עובדה זוהי

לכך?
 תקופה האחרונות השנים בעשר זוכר איני
הגור לבעיות ציבורית אדישות של דומה
 שהיא מכיון והחברה. המדינה של ליות

 אי־אפשר הבחירות, יום למחרת בדיוק החלה
התופעות. שתי בין לקשר שלא

כמ הישראלי הציבור נתן האלה בבחירות
הנו הבחירות מפא״י. בידי שלטון־יחיד עט

 שונים בארגונים בינתיים שהתקיימו ספות
 מתגבר. אף ואולי נמשך, זה קו כי מוכיחות

 הקהל כי לבך סימן כל אין זאת, לעומת
מ יותר גדולה בהתלה^ז למפא״י מתייחס

 כי הוא ההגיוני ההסבר לכן. קודם אשר
שהב והפלגים האישים מכל התיאש הקהל
שינוי. לו טיחו

 הביצה או לביצה, קדמה התרנגולת האם
 למפא״י נצתון הנחיל הקהל האם לתרנגולת?

מ שהתיאש או ממתנגדיה, שהתיאש מפני
מפא״י? של נצחונה בגלל מתנגדיה

★ ★ ★
 אני חייב כהתפארות, הדבר ייראה אפילו
 מפני מראש הזהיר הזה העולם כי להזכיר
 הצבענו מערכת־הבחירות, בפרוס זה. תהליך

המש נגד המטיפים שכל החיוני הצורך על
 וישתתפו זמנית לפחות יתאחדו הקיים טר

משותפת. במסגרת במאבק
 כי ספק כל כיום) גם (ואין אז היה לא
 ול־ ציבורי לאשראי זוכה היד, כזה איחוד

 קיימת היתה ואילו בכנסת. נכבדה נציגות
 נראית הכנסת היתד, לא כזאת, נציגות עתה
 ועובר־בטל, חסר־ישע כמוסד לקהל עתה

החל כל אחרי אמן להגיד אלא יכול שאינו
 בכנסת כזה חדש כוח מפא״י. צמרת טות

 אך יחסי־הכוחות, את משנש היה לא אמנם
 והתמודדות נוקב תכוה מאפשר היה לפחות

עניינית. ציבורית
ה לעיני הופיעה כזד, מאוחד כוח תתת

ה מתנגדי־המשטר, של אומללה הצגה קהל
 את איש להריסת מרצם עיקר את מקדישים

ב כולם שחזרו עדות־המזרח, עסקני רעהו.
מוכנות לקחו (אותן הסיסמות אותן על דיוק

 בארבע הונייעו הזה), העולם עמודי מעל
 — הרגל את כולם ופשטו נפרדות רשימות

 שני לבחירת קולות די צברו שיחד אף
ה מלחמתם שבגלל הפלגים, שאר ח״כים.
 להעיז אף יכלו לא החולני ופיצולם הדדית
מצב. באותו נמצאים לבחירות, לגשת

פולי ממומחים מורכב אינו דרחב הציבור
מידת לגבי מצויין חוש לו יש אך טיים,

 שאל הוא פוליטיים. אישים של הרצינות
מסו אינם אלה אנשים אם בצדק: עצמו, את

הם כאשר פעולה ולשתף להתאחד גלים
ש מהם לצפות אפשר איך בששים, בטלים

למ אפשר ואיך במפא״י, ברצינות יתמודדו
המדינה? לניהול האחריות את להם סור

 כרוז שלי בתיבת־הדואר מצאתי השבוע
 בשם לעצמה הקוראת חדשה קבוצה של

 המפלגתיות למגביות מוקדש הכרוז מערך.
 כל על במילה מילה חוזר ודוא בחוץ־לארץ,

תו*םר חצי על־ידי זה נושא על נאמר אשר
במלים לו. שקדמו אחרים, חדשים פלגים

 של הביקורת קו על חוזר הוא אחרות:
 קו — האחרונות השנים בעשר הזה העולם
ממנו. ניזונים החדשים הפלגים שכל רעיוני
 איך נוסף? בפלג צורך יש מדוע כן, אם
 ברצינות שיתיחם הציבור מן לדרוש אפשר

קטנ בשינויים החוזרים האלה, הפלגים לכל
 תוצאה ואיזה רעהו? דברי על איש טנים

 לשנאה פרט לפעולתם, להיות יכולה מעשית
הש הגיעה לא האם הדדית? ולחבלה דדדית

 של לדרגה יתרוממו האלה הפלגים שכל עה
ולהת פעולה לשתף להם שתאפשר רצינות

 כלשהי? ומעשית רעיונית במסגרת אחד
★ ★ ★

 הרצינות בחוסר הציבור משוכנע בינתיים
ה האופוזיציוניים הפלגים כל של הפוליטית

 המפלגות מן התיאש לכן קודם עוד חדשים.
 וד את רואה הוא הישנות. האופוזיציוניות

 ברור קו ללא מתנדנדות חרות ואת צ״ב
 מוכנות ומפ״ם אחדות־העבודה ואת ועקבי,
במפא״י־רבתי. בהדרגה להתמזג נפשית

פו מאבק לשום כי הציבור אמונת מכאן
המא מלבד אולי — ערך כל עתה אין ליטי

 הציבור אין ואם עצמה. מפא״י בתוך בק
 שינוי של מעשית אפשרות בקיום מאמין

ל האדישות מוכרחה — לרעה) או (לטובה
כיום. המצב זה נצח.

 את מזעזעות פעם שהיו פרשות־שחיתות,
 התעניינות אף עתה מעוררות אינן הארץ,

 כמו גורליות, מדיניות הכרעות קלושה.
ל גורמות חירבת־תוואפיק, פעולת ייזום

 כי לציבור נדמה בקהל. קלושים ויכוחים
 כאוזת יעשו ״בן־גוריוך או ״מפא״י״ ממילא
 לשם להתרגש? הטעם מה כן, ואם נפשם.

 מופשטות, בבעיות המוח את להעסיק מה
משע פרטית שערוריה למקרא לנוח תחת

שעת?
★ ★ ★

אי ואני — זה מצב־רוח נמשך עוד כל
 לגישה מקומו את במהרה שיפנה מקוזה שית

 הזה העולם של תפקידו — יותר רצינית
 להקדיש ההמונים את להמריץ עליו נתון.
הצי לבעיות רצינית תשומת־לב זאת בכל

הת את המחייבות ביותר החשובות בוריות
 תוך רק זאת לעשות יכול הוא עניינותם.
 ו־ הקהל, של למצב־רוחו כלשהי הסתגלות

 קל. לחומר יותר נרחב מקום מתן על־ידי
 הנושאים להחדרת יעזור זה קל חומר אם

בת גם הציבור לתודעת הגורליים הרציניים
הברכה. עליו תבוא — זו קופה

והת אדישות של זו בתקופה עתה, דווקא
 יותר הזח העולם חשוב ציבורית, פטרות
אי־פעם. מאשר

נומזבים
החליל לפי ריקוד
 הזה״ ״העולם אלי הגיע שעות כמה לפני

 מאמר להקודכרמוז. על המאמר ובו )1170(
 שקר של שמץ לא אר בו שאיז ואמיתי, בז
 שראיתי כפי לאמיתה, האמת זו גוזמה. או

 חודש במשר הלהקה שהות בזמז עיני במו
במכסיקו. ימים

 עייפים הלהקה חברי נראו בשרה־התעופה
 ארבע־חמש כחמורים, עבדו כאז ורצוצים.
 עד אחרי־הצהר״ם שש ביז ליום, הופעות

 היוזמה את במלים לתאר איז בלילה. שלוש
 בה בחזרה אולם נילו. שהם הטוב והרצוז

יונ מפי וגידופים קללות זרם פרץ נוכחתי,
ש האקורדיוניסט, נלער עטי על ברמוז תן

 חילק הספרדית השפה את אי־ידיעתו משום
נכונים. הלא התווים את

 בל חסכו הלהקה שחברי בזה רע יש האם
ה מזמנם ליהנות על־מנת מכיסם פרוטה
ו לטיולים אותם לקחנו להם, עזרנו פנוי?

 זה דבר החופשי. זמנם את להנעים השתדלנו
שיבא, וגדליה יונתז בעיני חז מצא לא

כרמון ורקדניות ליליינטל

ז ז 73 הזה העולם


