ש׳שית־הימים עד לאחרי הפסקת־האש של
מילזזמת יזם־הכיפורים .האמת היא שיש
לדרוש שתחולת הזמן המשמש נושא ל 
מחקר הוועדה יהיה ׳משנת  1949עד שיחות
יומי
מילחמת
ההפרדה בשנת .1974
הכיפורים כמו מילחמית ששת־היסים הן
תוצאות מדיניותו של דוד בן־גוריון ,מדי 
ניות שגירסתה היונה  :ביטחון קודם לכל
— השלום יבוא מאליו .מדיניות זו היא
אס חוסר השלום ואי־הביטחון.
שאול פרידלר ,קרית־ישמואל ,חיפה
מיד אחרי ׳מילחמת יום־הכיפוריס הצהיר
משה דיין שהוא מרגיש את עצמו אחראי
עבור המחדלים ישל ערב תמילחמה לא רק
כישר הביטחון אלא גם כרמטכ״ל לשעבר.
ועדת אגרנט ניקתה את משה דיין מכל
אשמה .תארו לעצמכם כמה מדוכא צ רי ו
משה דיין להיות! .האם הוא הולך לבקש
צו יעל תנאי נגד ועדת־אגרנט ! אם יעשה
זאת ,תהיה כל ישראל מאחוריו כפי שלא
הייתה מעודה•
יוסף שריק ,תל-אביב

מה לא קחה ׳בשבוע האחרון ל
הממשלה !התפטרה .טבח מתועב בוצע
!ביודי היות־אדם בקריית־שמוגה .בגבול
מצפון נמשכה מילהמת ההטרדה וסכנת
חידוש ממילחמה עם הסורים עדיין דיזזפד,
באוויר• מוואשינגטון הגיעו ידיעות מדאי־
!גזת על עיכוב בהזרמת הדולוארים ל-
ממשלת־ישראל כאמצעי לחץ ,וממוסקבד.
הגיעו ב שורו ת איוב על צימצום מעליה.
ובכל זאת ,על אף כל מה ש ע בר על
המדונה הזאת !בשבוע אחד ,למתת כל
הקדרות ,התוסכול ,מחרדה ותחושת חוסר־
האונים ,אני מעז לומר שמוה זה שבוע
מעודד .מעודד מאוד.
מעבר למשמעות המיידית של המאו 
רעות שאירעו משבוע — בקצב מטורף,
כמו בשבועות מאחרונים ,שאינו מותיר
!שהות לעכלם ומשאיר כל מאורע אקטואלי
לשעות ספורות בלבד ,לפני שצילו של
המאורע מבא מכסה אותו — קיימת ה 
משמעות ארוכת-הטווח שלהם ,כמעט הייתי
;אומד :ההיסטורית .ומבחינה זו ,למרות
׳שהיגון והזעם שמילאו את לבבות אזרחי
ישראל השבוע הסתירו זאת ,אירע השבוע
משהו שהשלכותיו לגבי עתיד המדינה
מזו הן נוסכות תיקווה.
אני מתכות להתפטרותה של ר א ש־
הממשלה גולדה מאיר .לא לעצם מאקט
של ההתפטרות ולעובדה שאחרי שממשלת
ממעבר תגמור את כהונתה לא תהיה עוד
גולדה !מאיר ראש־מממשלה שלנו שגורלנו
יהיה ■נתון בידה .יותר מעצם הבשורה
על הסתלקותה של גולדה מאיר מהזירה
הפוליטית ,חשובה הצורה !בה התפטרה
גולדה מאיר .יו תר מאשר הבעיה מי יי ר ש
את גולדה מאיר בשילטון ,חשוב מה מביא
ומה גרם למתפטרותה !של גולדה מאיר.
שכן ,המישטר והשילטון שיהיו בישראל
אחדי גולדה מאיר שוב לא יהיו כמו ב 
תקופתה .ממש כמו שהסתלקותו של דו ד
בן־גוריון מהשילטת חוללה תפנית פסיכו 
לוגית וחברתית עצומה במישטר בישראל
)ללא קשר לעובדה שגמדי׳ם פוליטיים הם
שיר שו את מקומו של מענק המדיני( ,כך
עשויה למתחולל מהפכה שלימה בכל מע 
רכות מחיים בארץ אחרי גולדה מאיר.
¥
*
*
של
החשיבות שכהתפטרותה
גולדה מאיר משבוע נעוצה -בכד שלא
היתד .זו עוד קאיפריזה של אשה זקנה.
לא הקה עוד אקט הענשה של ״דמות מ 
המאה ה־ 19״ ,כפי שהיטיבה גולדה עצמה
לתאר השבוע את דמותה .ההתפטרות היתה
תוצאה ישירה של המושג מערטילאי ה־
כונה דע׳ת־הקהל.
׳דווקא העובדה שגולדה מאיר נאלצה

להתפטר שבוע אחד בלבד אחרי שוועדתי
חקירה ממלכתית קשרה לה ביתרים של
מנהיגה היסטורית אמיצה עשויה ללא הת,
ועשתה לה ביעור-חמץ כללי.מפל השד של
.אחריות למחדלי מילחמת יום־הכ״פורים,
היא המגבירה את חשיבותו של הגורם
המופשט שהביא להסתלקותה של גולדה.
לעומת !ההפגנות האלימות של מחד ה 
סטודנטים בצרפת או מצעדי המחאה ה 
המוניים נגד המילזזמה בוי״ט־נאם בארצות־
הברית ,היו ביטויי דעת־הקהל בישראל
׳מאז הפילחמה !חיוורים וקלושים .הם הת 
בטאו בתנחעות-המחיאה ,במאמרי העתדנות,
בדיעותיהם של אישים בלתי תלויים וב 
תחושת המועקה הבלתי ניתנת למדידה
של ההמון ,שלא מצאה כל אפיק מעשי כ די
לבטא את עצמה•
יקשה היד .להאמץ שיהיה בכוח המרי
הפאסיבי הזה להשפיע על שילטון שה־
ואטימות וחוסר הרגישות הם שהיו מ 
מאפייניו הגדולים ביותר .לא היה ד בר
מתסכל יותר ,מייאש יו תר ומרפה ידיים,
מאשר המצב בו ניתן היה לכתוב בל ד בר
כמעט נגד השיליטון ,לחשוף ולגלות את
בל מחדליו וביזיונו תיו ,לדבד בחופשיות
ולבקר בצורה החריפה ביו תר — מבלי
שזה היה מזיז משהו למישהו שם למעלה.
התופעה של ״דבר אל הקיר״ היתה אהד
הדמוקרטיה־
של
מסימניה המהבהקיס
ד,טוטליטארית ,כפי שהגדירה בשעתו ה 
פרופסור יעקב סלמון.
יאבל אחרי שבמשך שנים התעלמה ה 
צמרת השלטונית של ישראל מתנועות
מחאה שקמו נג ד מעשי עוולה וקיפוח ,נגד
תופעות של שהיתות ההסתאבות ,היא נאל 
צה השבוע לקרום ולהתמוטט בשל תנועת-
המחאה הכללית שהתעוררה על רקע מחדלי
המילחמר ,האחרונה .העובדה שזה קרה —
ושרעת-׳קהל ללא ד״וויזיות מוטטה את ה 
ממשלה ,היא הפותחת פתח לתיקווד ,של
תקופה חדשה.
.אין ספק — אייל־חברזל שמוטט את
חומת הקשיחות ,ההתבדלות וההסתגרות
של המנהיגות בראשותה של גולדה — היו
חנועות-המחאה החדשות .אבל הכוח ש 
הטיח אותם אל החומה ,היו גלי המחאה
הקודמים ,על גילוייהם השונים ,שהתנפצו
בשנים האחרונות אל !אותה ׳חומה טבלי
לזעזעה.
!אני מאמין שלמוסד כמו ׳העולם הזה,
שהמשיך יכל אותן שנים בעקשנות ׳וב 
התמדה ,למחות ,להתריע ,לבקר ,לחשוף
ולהאשים — היד ,חלק ,ולוא קטן ,בהפיכה
חברתית זו ,שתוצאותיה יורג שו ודאי
היטב מעתה ואילך.
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מכתבים
מלפת חמיטבח
ס מ נו הזדעזעה הארץ מן הסאטירה ה־
׳מרגיזה ׳מלבת האמבטיה• תוצאות מלחמת
יוס־הכיפוריס מציגות בפנינו מחזה חדש,
שהוא לא רק הרבה יותר ׳מרגיז ומזעזע
אלא גם מאיים מל עצס קיומנו  :מלכת
המיטבח.
יפעת גורן ,דאשוז-ליציה
...שוב הוכיחה גולדה כי היא הגבר ה׳
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יחיד במדינה הזאת ,כמעט הייתי אומר
עם ...יש ליה באצבע הקטנה יו׳תר אומץ־
לב אי׳שי מאשר בכל דיין הנוראי הזה.
מ .קנטור ,׳תל־אביב
...ברוך ש פ טרנו!
זיוה חננאל ,ירושלים

טובה לבדו
אורי אבנרי הציע להרחיב את תחולת
ותכולת חקיירית ועדת אגרנט לימלחמת

...עזות המצח של משה דיין עוברת כל
גבול .מדוע הוא לא מוצא לנכון להסביר
לעם איו מיד אחרי פרוץ המילחמה הגיש
את התפטרותו לגולדה ,שלא רצתה לקבלה,
ואילו עכשיו הוא אינו סבור כלל שהוא
צריך להתפטר ? !
נחום מזרחי ,תל-אביב
׳מדוע לא נתן אייש ,מכל אלה השולטים
באמצעי התיקיש׳ורת ,את האבחנה הפשוטה
הגלויה ,הנכונה וססמרת השיער ,והיא כי :
המחדל הביטחוני — יותר מכל שאיר ה 
מחדלים שהיו במדינה בכל שנות קיומה —
א ש כ נ ז י ת טהורה ו
הוא עבודה

שאיל קוץ,

חל-אביב

יד בר-לב
לא מאמין לכתוב במדור אנשים )העולם
הזה  ( 1910כי אסא קדמוני ,הלוחם לפי 
טוריו של חיים בר־לב על חלקו באחריות

בין מכתבי הקוראים מכתבים ׳שיביעו דיעה
הזהה לדעתי ,ואיני מוצאת .האם אתם
צנועים ומעבירים ׳מכתבים אלה לתיוק ,או
שהקוראים לא מסריחים את עצמם ל הגי ב?
נ ע מ י ר ץ  ,חל-אביב
כשעורכי ז ו הארץ יפרסמו מכתבי שבה
ל״העולם הדה״ ,נפרסם גם מיבתבים ב 
שבחם.
שסתי־לב לתופעה מעניינת :אנשים ה 
מתנגדים לכל מה שנאמר מהעולם הזה,
מתמוגגים מנחת למקרא החומר הסאטירי
מ ו הארץ .ניסיתי לשאול את אחד החברים
מדוע הוא מזדהה עם הנכתמ מזו הארץ,
לחירות שהאידיאולוגיה המונחת מיסודה של
הסאטירה זהה לזו של העולם הזה ,והוא
השיב לי ; ״אבל זה מצחיק.״
י .מ ,.נען

לא לירות ביהודים;
בסחבה שפורסמה בגיליונכם )העולם
הזה  ( 1909על פגישת
קבוצות המחאה נכללו
סילופים גסים ומכוונים
של דברי ,בבחינת הע
מדת דברים על ראשם.
האס יישב כתבכם על
אוזניו בשעת הסיפגש
שהתקיים ■מהרצליה ,או
שהמשכתמ שטיפל מ 
מראיה
לקה
חומר
מטושטשת  7לא קראתי
להפלת הממשלה מכוח.
מפירוש אמרתי שלא
לכך אני קורא ,אלא
ממשלה
שבין הפלת
בכוח לבין הסתפקות
בשירת ההימנונים קיים עדיין מירווח ניכר,
ולדעתי יש לפעול בתחומו של מירווח זה.
את המשל שציטטתם מדברי לא הבאתי ב
הקשר שציויין בכתבה ולא הוספתי לו את
הנמשל האוילי שמכר בנתבה.
מיכאל מנר ,תל־אביב
סדי למנוע אי־הבנד ,הנד ,פיעינזח מדויייק
של ד ברי מנר כפי שהוקלטו ע״י כוזב
העולם הזה באותה פגי ש ה^, :גדמה לי
;שבהפגנד ,הפאר ,לא צ רי ך להתפזר בשקט
ב שירת ההימנונים .ב רו ד שי ש גבול .אני
רוצה להדגיש שי הודי לא צריך להרים
נשק על והודי ולא צריך ליריות ביהודי.
יש לכל מרי גבול ואנו צריכים להודיע
זאת מרא־ש .זיו לא דרכנו .אבל בין הגבול
הזה לבין ליבוא ולשמוע שלושה־יאחבעה
מרצים מנומסים ■וללכת הביתה ב שיד ת
ההימנוגים ,יש עוד מרחק די גובר .אם
נשתמש במרחק הזה הרי הממשלה באמת
תיפול ! ״

ויוה ואנינה !

אסא קדמוני לוחץ את יד בר־לב
למחדלי מילחמת יוס־הכיפודים ,לחץ את
ידו של בר־לב•
ז .פלט ר ,חל־אביב
מי שלא מאמין■ ,שיתבונן בתמונה  :חיים
בר־לב ובמדי הרמטכ״ל לוחץ את ידי אסא
קדמוני הפצוע ב־.1968
בראי שתשימו לב  :בגימטריא ערכן של
האותיות המרכיבות את המילים ״ועדת
אגרנט״ שווה לערכן של המילים; ״אין
דוד אל שר״.
לילי פ ,.רא שון־לציון

התפלאתי על כך שכל המיכתבים השול 
לים שפורסמו בעיתונכם בתגובה טל מא 
מרה של אביבה עין־גיל מ כו ת האווגאזם
הקליטוראלי ,היו מיסתבי גברים .לדעתי
אין ערך לדעתם של ׳גברים בנידון ,אלא
אם כן הרגישו אי־פעם אורגזמה ואגינאלית
או קליטוריאלית .בקשר למיכתב התגובה
של נירה רזין )העולם הזה  ( 1909נראה לי
שהוא נכתב בידי גבר.
נילי גרוסמן ,באר-שבע

קשקשת
הפעיל את דו מיונ ך ונסה להמציא
כותרת מתאימה לציור למסה ,שתסביר
מה אתה רואה בו .הצעות לכותרות
יש לשלוח ■לפי הכתובת :ח.ד,136 .
תל-אבייב ,עבור ״קשקשת״ .ההגדרות
הקולעות ביו תר תפורסמנה.

.,.חסד עשתה ועדת אגרנט עם הרמטכ״ל
רב־אלוף דוד אלעזד ,שמיצתה עמו את כל
חומרת הדין בשעה שהתעלמה מאחריותו
של משה דיין למחדל .כך הפכו אותו חברי
הוועדה לגיבור לאומי ,ולקורבן ש״נעשה
לו עוול.״ אילו היו מחילים גם על דיין
אותה אמת מידה בדין ,היה דדו הופך
לבוז ולקלס בעיני כל העם ,במקום לזכות
ב רג שי רחמים והשתתפות בצער.
מ .י ע ק ו ב ס ץ  ,חולון

צחוק ,צחוק ,אבל♦..
העבירו נא בשמי צרור של מחמאות ו 
דברי הלל לעורכי זו הארץ .ממש אין לי
מילים לשבח אותם .כל ׳שבוע איני מחפשת

העולם הזח 1911

