מכחכים

• בלי

טניבג•

)המשך מעמוד (3
 ,(31.7בכך שפשוט אין מטיסים מטוסי־קרב
בלילות ,יש לי עתה עוד תקדים אוסטרי מעניין.
זכור לי כי במשך שנים הושמץ ח״כ פסח
גרופר על מינהגו להידבר עם נהג הקטר של
רכבת־ישראל ,כדי שזה יאט את מהלך הרכבת
ליד עתלית ,עיר מגוריו של פייסי ,כדי שהוא
יוכל לקפוץ מן הרכבת הישר לביתו.
ועכשיו גיליתי שלפי השיטה האוסטרית
לפחות נהג פייסי ברחמנות .בהקשר לאיזה
תחקיר על הרכבות באוסטריה ,שפורסם ביומון
מקומי ,הוזכר שלפי תקנון הרכבת האוסטרית
היא לא רק חייבת להסיע כל חבר בפרלמנט
האוסטרי חינם־אץ־כסף ,אלא שלאלה מותר גם
לעצור את הרכבת ,בכל מקום באוסטריה ,תוך
כדי מהלכה ,גם לירידה וגם לעליה.
אם כי ,למען האמת ,הדגיש אותו יומון ,כי לא
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עיתונאים ,וגם עורכים ,שואלים את
עצמם בלי הרף :בשביל מי אנחנו עמלים? האם
אנחנו משפיעים על מישהו?
ואז ,מדי פעם ,מתקבל מיכתב הנותן תשובה
על כר•
השבוע קיבלתי מיכתב מידי קורא שאיני
מכירו .המעטפה נשאה בול אמריקאי ,והכותב
הזדהה רק בשם,עופר״.

הנה המיכתב:

שלש אורי,
לפני כשלוש שנש שעמנו ,חבריי ואני.
בהתלהבות מסויימת לתוך לבנון .היה ברור
לכולנו שעלינו להכות ב״מחבלינר שמטרתם.
כמובן ,להרוג אנשים החיים בשלווה בגבול
הצפון .בן ש 20הממוצע אינו מפתח עדיין כושר־
ניתוח והגיון הראויים לציון ,וגם אם כן ,מעדיף
הוא לסגור זאת בפנימיותו ,ו״להישטף" בזרם
הריעות ונגישות הרווחות בחברה ,דהיינו כניעה
ללחצים חברתיים .מעניין במה המוני אנשים
עדיין לא התבגרה
אחרי מיספר חודשים של מעץ מילחמה,על
אש קטנה* התעוררו השאלות בקרב חייליה מה
אנו עושים פד״ בעצם? את השאלות שכבר מזמן
ניקרו בליני העברתי למפקדיי ,שניסו לתרץ את
העסק בנסיץ לארגן ממשלה בלבנץ ולמנוע
שפיכות־דמים איומה) .כרגיל ,מצד אחד אנו עם
מוסרי והוגן באופן נפלא ,ומצד שני חסר־אחריות
וחסרשומאניות ,כמו שמתבטא במכירות נשק
לרוצחים שליטי מדינות באמריקה המרכזית(.
תוך כדי המילחמה נהרג כדרורי)שהיה אחד
מחבריי הטובים ביותר( .כבר אז היה ברור לי
שמשהו כאן חורק והמון חיים נקטעים באיבם
שלא לצורך.
לאחר שחתי הצבאי יצאתי לטיול ארוך באי
רופה .בכפרים ובערים התחלתי פוגש אנשש
ששאלו שאלות על לבנון ,על הפלסטינים ועל
המזרח התיכץ בכלל .האינסטינקט שלי אמר:
חייבש לענות להם — אנו עם מיוחד ,מוסרי,
הוגן ,שואף־שלש וכי וכי ,אבל מצאתי את עצמי
עומד למול אגשים אלה ומסכש איתנג למה
בעצם יש טרור פלסטיני נגד ישראל? מדוע מפו
צצים בתש של ערבש בגדה המערבית? מרוע
הפקעת אדמות?
במיסגרת הטיול הגעתי לארצות־הברית ,וכאן,
בעזרת ידידי)מנוי על עיתונך( ,התחלתי לקבל
את התשובות .מיספר סיבות אישיות)כולל הרצון
ללמוד על האמת שמאחוח כל הבעיה באיזורנו
ובעוד מקומות בעולם( הביאו אותי להחלטה להי
שאר פה)זמנית(.
אני כרגע לומד ומתכוון לחזור לארץ באביב
86׳ .מדהים לפגוש כאן בניו־יורק את היהדות
שעדיין תומכת בישראל ללא סייג .חתך האוב־
לוסיה היהודית כאן)אילו היה נעשה( יימצא זהה
לזה של האוכלוסיה בארץ מבחינה אידיאולוגית.
רבים הם התומכים )בסתר או בגלוי( ברב מאיר
כהגא )שריד אגב מופיע מדי פעם בטלוויזיה
ומסביר בנועם כיצד יברחו כל הערבים מהארץ
ברגע שיהיה ראש־הסמשלה(.
מוצאים כאן אחוז גבוה מאוד של יהודים
גיזעניי* ומה שמדהים הוא מיספרם העצום בקרב
ניצולי־השואה .קשה לי לתפוס כיצד אדם ,שנר
דף על״ידי הנאצים בשל היותו שורי ,אדם שהצ
טווה להישמד מפגי שעיניו אינן כחולות ושיערו
אינו אדמוני ,טוען ש״האנשים השחורים״ הס
פושעש רמאים ,מלוכלכים )לא מתרחצים אף
פעם( ועוד זיבולים דומים.
לצערנו בארץ המצב לא שונה בהרבה ,והשנים
הרבות של האפליה)שהתבטאה בחקיקת בחינוך
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כמה שנים הבחין הרב המנוח בחתול־חוצות רעב,
אימץ אותו ,טיפל בו והפך אותו לידיד — מבלי
להירתע ממבטיהם הנוקבים של בני קהילתו,
שחשדו כי דבק בו שמץ תימהונות.
יפה רגב ,חיפה

ידע אישי ,ביפאנית
על הצלחתו של מסע״הפירסום לנק
ניקיות )העול□ הזה .(24.9
עכשיו ,כשקראתי כיצד מכירת נקניקיות
עלתה פי  ,13בעיקבות מסע־פירסום מוצלח,
הבנתי סוף־סוף את היפאנים :אצלם קוקוקו זה
פירסום וקוקייקי זאת הצלחה עיסקית.
לא שלמדתי יפאנית כדי לכתוב מיכתב
למערכת .פשוט לקחתי את המילים האלה מן
הסיפרון אלף מילים יפאניות לתייר ,שהבאתי
עימי מטיול במיזרח הרחוק ,לפני שנתיים.
יוסי חפץ ,רמת־גן

ריביירה ללא סוכות
או אי־חינוך .חוסר־מחשבה לעתיד הרחוק ועוד(
נגד ערבים יצרו בעיני ישראלים רבים את דמות
הערבי שהוא בעל תכונות מסויימות המבדילות
אותו מהגזע של ״האנשים הטובים״ .הריעות
הקדומות הן כה נפוצות עד כי קשה לשכנע אדם.
שחונך על ידיהן ,כי הערבי גם רוצה לעבוד,
לפרנס את מישפחתו ,לשלוח את ילדיו לבית־
הספר ,גם הוא אוהב וגם ליבו נשבר כשאחד מבני־
מישפחתו נהרג.
בארצות הנכר אתה פוגש הרבה ישראלים.
שנשארים בחו״ל בגלל הסיבות הנ״ל וטוענים
ש״אין עם מי לדבר" כאשר הם גורסים שיש
להביא לשלום עם הפלסטינים ומטיפים להומא־
ניות ,חופש ,שיוויון ונו׳ .ברור שצריך לשפוט כל
אדם לעצמו ,ופסק־הדין אינו שחור או לבן ,אלא
משהו בגוץ האפרורי .אבל לדעתי האישית אסור
להתכחש לרגשות ולברוח לחו״ל ,כי• זו בגידה
בריעות של עצמך ,ושלי קובעות כי אין תחליף
ל״בית״ ,ושם ביתי)ישראל(.
לדעתי ,אורי ,אתה אחד מהוגי-הדיעות הגדו
לים והמבריקים שהיו לנו אי־פעבג ואני מורה לך
על חלקך הגדול בעיצוב דיעותי ,ואם יש בעיות
כלכליות ,החזק מעמד כי במארס יצטרף מנוי
חדש לעיתונך.
תורד״ עופר.

- 119,931
מי הסז
עז* כאן מיכתבו של הקורא האלמוני .מכיוון
שלא ציץ במיכתבו כתובת אין אני יכול להודות
לו על המחמאות ועל העידוד אלא בדרך זו.
בשבועות האחרונים פירסם הצחיח ידיעות
אחרונות מודעות ,ובו טען)בין השאר( כי מדי
שבוע קוראים את העולם הזה  119,931קוראים.
לא פחות ולא חתר.
זהו מיספר די שרירותי ,ואפשר להתווכח
עליו■ אך לא המיספר הוא העיקר .החשוב הוא מי
הם הקוראש האלה.
את התשובה על כד נתן לי בשבוע שעבר
איש־ציבור ,שעמד במרכז של אירועים חשובים.
הוא ביקש להיפגש עימי ,כדי לערער על דברים
מסויימים שנכתבו עליו בשבועון זה.
מדוע זה היה חשוב לו? אמר האיש ,בדרך של
טרוניה, :כל מי שחשוב במרעה הזאת קורא את
השבועון שלכם .אין אף ארם אחד בצמרת שאעו
קורא אותו .לפעמים הם קוראים אותו בגלוי,
ולפעמים לא .אמי הם קוראים.״ משום כך היה
חשוב לו לשכנע אותנו לשנות את גישתנו אליו.
טוב שכל האנשים החשובים במדינה קוראש
את העול□ הזה .אך לא טוב שהשבועון נקרא
פחות בחוגים אחרים ,כגון ריכוזי ״ישראל
השניה״ .בימים אלה ,כאשר הגיזענות גואה
והלאומנות משתוללת ,חשוב שהקול הצלול
והשפוי של העולם הזה יגיע לכל מקום .הייתי
מבקש שאותם קוראים ,המכירים בתפקיד חסר־
התחליף שממלא שבועון זה בימים אלה ,ש פ ט
את עצמם למיסיונרים של השבועון ,כדי להביא
אותו לאנשש חדשים ולחוגים חדשים.
כאשר יחזור הקורא עופר ,יוכל לקבל שלי
חות זו גם עליו.
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על היטפלות ליהודים ,השבוע לפני
 193שנים.
כדאי לזכור ,יום־יום ,כמה טוב לנו שאנחנו
יושבים בארצנו ,גם בימים אלה ,ימי חג־הסוכות.
לרבים בוודאי לא ידוע כי המעשה הראשון
שעשו הצרפתים ב־ ,1792כאשר כבשו את ניצה
מידי האיטלקים ,היה להחיל את החוקים ה־
אתיאיסטיים של המהפכה הצרפתית קודם על כל .
יהודי הגטו של בירת הריביירה לעתיד.
מפקח מישטרה צרפתי ,שעלה למיגדל השעון
של אחד ממינזרי ניצה )ממנו גורשו קודם לכן ־
נזיריו( ,גילה בתצפיתו כי יהודי הגטו המקומי
התיישבו ,לרגל חגשסוכות ,בסוכותיהם .מייד
הורה להם לנטוש את הסוכות ואף הורה להעמיד
כמה מהם לדין על ״גילויים דתיים בפומבי".
יוסן? אביטל ,אשדוד
׳

ח״כ גרופר
מותר לעצור את הרכבת
ידוע על שום מיקרה שחבר פרלמנט כלשהו נהג
כך אי־פעם• צבי שרם ,זלצבורג ,אוסטריה

גם ערווה קדושה פסולה
עוד על הערווה היהודיה )העולם הזה
.(24.9
) (1המחזה מיתה ורודה לא נכתב על־ידי ,כי
אם על־ידי אלי דור־כהן ,בעיקבות סיפרי העלם.
) (2לא מגיעה לי זכות יוצרים על הערווה
היהודיה .חיפשתי ולא מצאתי את הביטוי הזה
בסיפרי העלם .יתר על״כן ,ביטוי זה ,שכה הלהיב,
ובמידה רבה של צדק ,את דמיונו היוצר של יוסף
מונדי ,לא יצא מעולם מתחת לעטי.
) (3ערווה אחרת היא שהפריעה לצנזורים:
ערווה קדושה ,במשמעות השכינה של היהודים.
ובאשר לכך ,הריני מרשה לעצמי להפנות את
הצנזורים אל סיפרו של גרשום שלום ,פירקי־
יסוד בהבנת הקבלה וסמליה ,שם צפרות להם
כמה הפתעות .יצחק א .אורפז ,תל־אביב

חסר בודמר־חזבה
על היינריד היינה ,האקטואלי תמיד.
רק עתה זכיתי לקרוא ,בתרגום ,כמה מכתביו
של המשורר והעיתונאי היהודי־גרמני היינריך
היינה ) (1856 — 1797ואני חושבת שאני ובני
גילי הפסדנו הרבה מאוד מכך שלא ניתן לנו
להכיר את כתביו במיסגרת חינוך־החובה.
לא מעטות היו פניני־הלשון שנהניתי מהן,
אבל גדולים מהן רעיונותיו — גם על מצב
היהודי בין האומות ,גם דיעותיו על המדינאות
והאמנות .דברים אלה ,שנכתבו לפני  150שנה,
הם היום לא פחות אקטואליים מבימים ההם.
גילה בליכפלד ,תל-אביב
•

שונרא דחב ד

•

•

על יחס יהודי לבעלי״חיים )העולם
הזה .(4.9
אפשר לחשוב כי יהודים חרדים רואים את
בעלי־החיים רק דרך סכינו של השוחט .אם הם
בהמות כשרות ,כמובן.
לכן מן הראוי להזכיר לטובה את הרב אליהו
לופיאן מכפר חב״ד ,שהלך החודש לעולמו .לפני

ט:סקוים
פולו;יים
כל עשור והעליה שלו .ראשית
שנות ה־ 60היו שנות העליה
ממיזרח״אירופה ,שהצטיינה ב
הווי משלה ,עליו דיווח העול□
הזה .בגליון שהופיע השבוע לפני
 25שנה:
כל עליה מביאה עימה אופנה משלה .בכל
השטחי* גם בשטח התחבולות .העליה האש
רונה מארצות מיזרח־אירופה הביאה עיסה
חידוש מיוחד בתחום העסקות המפוקפקות.
העולים .להם לא ניתן להוציא כסף מאר
צות מוצאם ,הביאו ארצה סחורות שונות:
מיקסרים .שואבי־אבק ,מצלמות ועוד .מכיוון
שהמוצרים המיזרח־אירופיים האלה נופלים
ברמתם ממוצרים מערביים .המציפים את
השוק הישראלי ,אין ביקוש רב למרכולתם
של העולים.
אך בחודשים האחרונים ,כשאזלו מקורות
המימון הראשוניים של העולים ,מצאו כמה
מהם שיטה להיפטר מהחפצים האלה בכסף
מלא.
הם סובבים בחנויות ומציעים את סחורתם.
הסוחרים דוחים אותם .אך בעלי המוצרים
מתעקשים להשאיר את כתובתם אצל הסוחר,
למיקרה שיזדמן לו קונה לחפצים אלה ,בכל
זאת.
כעבור ימים אחדים נכנס לחנות אדם
המחפש סחורה .הוא רוצה לקנות דווקא
מיקסר מתוצרת פולין .לסוחר אין כזה .שעה
שהלקוח הפוטנציאלי עומד לעזוב .נזכר
הסוחר שמישהו הציע לו מיקסרים כאלה ואף
השאיר לו את כתובתו.
הקונה משאיר בידו כמה עשרות לירות
דמי־קדימה והסוחר המבסוט רץ לקנות את
המיקסר מהעולה החדש .שכתובתו שמורה
עימו ,בכסף מלא.
כמובן שהקונה ,שלא היה אלא שותפו של
העולה ,לא יבוא לעולם לקחת את מבוקשו,למרות ששילם דמי־קדימה .כדאי לשותפים
להפסיד כמה עשרות לירות ,בדי להיפטר
מסחורה בכמה סאות לירות.

