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העורך הראשי

ש .הארץ• אני מצרה העתק ממכתם ששלחתי
למערכת האריו כו כתבתי וביו השאר( שאני
מעדיה בהחלט לקרוא דפודטז׳ות על נושאים
בינוניים .הכתובות בצורה מעניינת מאשר שורה
ארוכה של מאמרים משעממים ביותר על נושא
כ מעניין כישראלי כאירועה . 1953 .שכידוע לא
עמדו על הנובה נם מבחינת מהימנותם.
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בש15ע שעבר נזעקו כל חברי המערכת
לחסום את
המרכזיים לתפקיד חשוב :
העורך בדישו .כי העורך ,ששקע משך
חודשיים בתולדות חייו של דויד רזיאל,
איים ימלא את הגליון כולו — בתוספת
עמודים נוספים — במאמר עצום על חייו.
כל פרט ופרט נראה לו כל כך חשוב,
עד כי אי־אפשר היה לוותר עליו.
לא הכרתי את רזיאל מימי — אף שהיד״
פעם ,מפקדי הראשי .אולם גם במרחק
ש 13 :שנד .היה בכוחו של האיש הרת
להקסים ,למשוך את הלב .ככל שחדרתי
לפינה רחוקה יותר של חייו ,ככל שהוספתי
לקרוא את מכתביו הפרטיים*,׳ שבה את
לבי יותר.
מד ,היה באיש הזה ,שיכול היה לדבר אל
לבנו בשפה כה חיה ? דומני שמלבד כל
השאר נעוץ הסוד בעובדה אחת שרשית :
דויד רזיאל היה טיפוס ארצישראלי מובהק׳
הטיפוס המושלם של מנהיג ישרא:י .בכל
תנועה ,בכל מילה ,ביטא את הסגנון החדש
של הארץ .לכן השפיע על ז׳בוטינסקי
ועל כל העסקנים הפוליטיים  :לכן הוא
משפיע עוד היום' גם עלינו ,מן הקבר•
המהפכה הגדולה הקשורה עם שמו היתד.
מהפכה ישראלית — התפרצות כוח־החיים
של דור חדש. ,שהרגיש את עצמו בעל"
בית בארצו ואדון לגורלו ,שקומתו היהה
זקופה וכשרונו לפעולות מעשיות כמעט
בלתי־מוגבל.
אולם רזיאל היד ,גם ביטוי נאמן לצד
דור זה היד.
השני של אותו מטבע :
חסר עצמאות רעיונית ,נפשית .הוא פעל,
לחם ,עד שהשיג את המדינה .אך לא הוא
התווה את קו המ חמד״ לא הוא קבע את
דמות המדינה.
הסתכל נא בפגישה הדרמתית של שני
האישים — רזיאל וז׳בוטינסקי .הצעיד לא
קיבל את מרות המנהיג בעניני הארגון.
הפר את פקודות תנועתו ,היה חדור אמינה
כי הכלי הצבאי הישראלי חייב להיות
עצמאי .אך הוא קיבל בלי כל היסוס את
מרות המנהיג בעניני רוח .לא עלה כלל
על דעתו כי ערכים משתנים ,וכי כל
דור חייב לנסחם מחדש׳ לצקת אותם לד פו'
סיס חדשיב.
כמו כל מנהיגי דורנו ,ילידי הארץ וילידי
חוץ־לארץ כאחד ,מאברהם שטרן ועד יגאי1
אלון׳ קיבל רזיא■ 1את כל ציודו הנפשי
סן המוכן ,לא מרד מעולם בכל המושגים
שירש מאבותיו ,לא ניסה מעולם לבחון
מחדש את ההשקפות הישנות לאור המי
ציאית המשתנה.

לאבן ,אינה חופשית ליצור לעצמה את
הדפוסים המתאימים לטבע שלה .היא נאל 
צת להתאים את עצמה לשכבת־האבנים
שקדמה לה .במקום שהיד ,שקע בשכבר,
הקודמת ,נאלצת ד,לאבד ,יחדור לשקע זר.
במקום שהיתר ,בליטה ,נשארת הלאבה
קעורה .המדע קרא לתהליך זה פסבדו־
מורפוזה ,דפוס־כוזב.
למפעל החיים של דורנו קרר ,אותו
דבר בדיוק .הריר,געש ר,פ;'יט את החומר
הלוהט ששינה את פני הנוף — לא רק
מנהיגים בולטים כמו רזיאל ,אלא את
רבבות החיילים האלמונים שהולידו את
המנהיגים מתוכם.
־אולם דור זה לא היה חופשי ליצור
לעצמו דפוסים נפשיים ורעיו-ייים משלי.
הוא היה מסוגל ,כמו רזיאל ביום מותו,
לבצע מיבצע נועז בבירה ערבית רחוקה.
אולם למעשה נהנו מן המיבצע רק האנגלים
ונורי סעיד ,עבדם .כי הוא לא הודרך
על־ידי השקפת״עולם מרחבית חדשה׳ שיכ 
לה להיוולד רק בקרב דור שגדל בישראל.
כי מעולם לא הירד,ר אם אמנם צדקו אבותיו
כאשר לימדוהו כי כל ערבי הוא גוי,
זר לרוחו ,אויב מלידה.
עוד

לקח

בפרשת

רזיאל

שכיאי

ישנו
לזכרו.
לעתים קרובות אתה שומע כיום ,מפי
״נכון,
צעירים׳ את השאלה המיואשת :
צ־יכים לעשות משהו .עלינו ליטול את
עניני המדינה לידינו .אולם מנין נקח
מנהיגים ?״
תקופת מלחמת־ו׳,שיחדורי ,בשלביה השו 
נים ,מצאה לה שורה ארוכה של מנהיגים
בולטים — שוב מרזיאל ויאיר ועד אלון
ודיין .כיצד ? הם לא נפלו מן השמיים.
הם נולדו בתוך הפעולה ,בתוך המבחן
המעש־ של המאבק.
יכול אדם לצאת ,כשבידו פנס ,ולא
ימצא את המנהיגים .אך אם לא יחפשם,
יתכן שימצאם — אנשיב שקטים ,נחבאים
אל הכלים ,שהמעשה יקפיץ אותם לפתע
למרום.
וכשמדברים אנו על מנהיגים ,הנה המע 
שיר ,האחרונה על יגאל אלון ,ששמעתיה
זה עתה מפי חבר משק גינוסר.
ככל חבר קיבוץ שיש לרשותו מכונית׳
רגיל אלון ,בעל ג" ,36שיפנו אליו חברים
במשק בשאלות מתי הוא נוסע ,אם אפשר
לנסוע עמו ,ולאן .אולם מאז הופיעה כתבת"
השער של העולם הזה ) ,(857תחת הכותרת:
״קוו ואדיס ,יגאל אלון ? ״ חזרה השפה
הרומאית לחוף הכנרת .ששמע בשעתו את
מידרך הלגיונות של טיטוס.
בבוא אלון כיום למשק ,מצטופפים סביבו
מבקשי״הטרמפ ,כשבפיהם השאלה  :״קיי
ואדים ,יגאל י״

דומה הדבר לדוגמה הקלאסית שהשתמש
בד ,איסבאלד שפנגלר ,נביא שקיעת הנזערב,
בספ-ו הגדול .הוא מתאר התפרצות של
הר־געש ,השופכת את ר,לאבר ,הלוהטת על
האדמה מסביבו .אך לאבד ,זו׳ בר,פכר,

 ...אני מצאתי שהעולם הזה הוא העיתון של
תנוער תעברי ולאחר ששמעתי בהרבה חוגים
)הבעות( שנאה עזה אל העתה ואל עורכיו הוד
לטת׳ לחקור בדבר ...התווכחתי עם ) 73שבעים
ושלושה ! 1איש ואח אחד מביניהם י א הביא לי
כל הוכחה )המצדיקה את עמדתם העויינתו .הם
הזכירו לי את פפרקויז שתבע לשרוף את ה 
תלמוד מביתו שכתובים בר דברים מנונדים ל 
נצרות מבלי שקרא את התלמוד כלל.

ראובן איינהורן ,חיפה'

מטעמים עד צלחת
ליקקתי אל .האצבעות — כה ערב לי הסיפור
על מלחמת העולם השלישית בהשתתפות פצצות
מ-מן )העולם הזה  .( 861עליה אמר שרת שלנו
שזה לא נוגע לנו .הוא בטח לא קורא קבוע
של העולם הזה ...אני אומר שהצעד הבא מוכרח
להיות סיפור ע ו ב ד ת י עי הצלחות המעופפות.
העולם הזה יהיה צנצנת אם לא יגיעז לקוראיו
את המטעמים על צלחות )מעופפות(.

זאב שנוקפרצקן ,תליאביב
לו העולם הזד ,היה צוללת ,היה חודר
לעומק הבעיה.

מה זאת הגשמה
אשאל שאלה־ קטנה את תנועת הצופים :האם
הנ׳מבורי )העולם הזה  , ( 866שהוא עניין של
רושם בלבד ,האם הוא מביע משהו ? האם בז 
בוז מאות לירות על כלום הם הנשמה? האס
נאומו של מרכז התנועה •ברדיו הם לא סתם
דברים בעלמא ?
 ...״טבע .צופיות .אזרחות״ היו מלות הסיסמה
העיקריות של כל הצופים בארץ בתקופת הנ׳מבורי,
אולם הוכחה לדבריהם אין .קל להקים אוהל
ונעים מאד לישון בחורשות הירקון .אולם נעים
פחות לקחת את כל העינוגים האלה ולשימם
כמכשיר להנשמת חיים חלוציים.

קבי ,התנועה המאיחדת ,ירושלים
כדאי
על כל
הצופים
אחרות(.
אמיתי.

לבקר בכל החריפות את חברת הצופים
שבטיה וסניפיה ...כמה עלובה תנועת
בארץ ! )אינני יודע כיצד זה בארצות
ראוי היה לכתוב על הנוער החלוצי ה 
לא על זנבות סאלוניים.

חבר השומר הצעיר׳ תל־אביב

הפולחן המסוכן
אינני יודע מה דעתם של יצרני הסיגריות על
מאמר העישון )העולם הזה  . ( 866אני .כמעשן.
מתחיל לחשוב .בכל אופן .אחרי קריאת המאמר.
אם כדאי להמשיך בפולחן מסוכן זה .אני מציע
שאם התחלתם במצווה — נימרוה .פרסמו הוראות
ועצות כיצד להנמל מעישון.

משה קרפף ,חיפה
העולם הזה אינו יכול אלא לחזור על
תשובתו בת־האלמוות .של מארק טוויין —
כבר עשיתי
,׳אין קל מלהיגמל מעישון.
זאת פעמים אין ספור !»
אחרי שקראתי את המאמר לא יכולתי להירנע.
היה ברור לי  :עלי להפסיק מיד !

דוד המאירי ,נתניה
לא לקרוא את העתון ,אנו מקווים.
שמענו כבר על מסע ההשמצה של פרופסורים
בעלי מקטרות נגדנו ,עם מעשני הסיגריות .הם

העולם
ה

ב נ

א

פרסים לקוראי העולם הבא

נציב בית״ ר דוד רזיאד

התוצרת הרגילה

יישר כוחם לכתבת רזיאל )העולם הזה ,( 867
אך הרשו לי להעיר ) :א( פקודת האבל למותו
של זאב ז׳בוטינסקי לא היתה הסוואה לאצ״ל
על־ידי בית״ר כי דוד רזיאל כהן אז בתפקיד
נציב בית״ר בארץ־ישראל) .ב( דוד רזיאל היה
הבר בית״ר זכשבית״ר בארץ־ישראל הכריזה על
ניוס חבריה לשרות לתקופה של שנתיים התיצב
לשרות בסלונות בית״ר אך שוחרר על־ירי מפקדת
הניום.

קראתי את התקפתו חסרת ההצדקה של הארץ
על העולם הזה .ברור מאליו שביזנם דייג׳פט )ה 
שבועון האנגלי לענייני משק וכלכלה( יעמוד ב־
נליונו הקרוב לצד העולם הזה ...אני מחשיב
ביותר את כתבותיכם האחרונות .אודותן מלנלג
כל כד הארץ הצבוע ...אשר לכתב עצמו .הרי
אני חושבו .אחר רשימתו זאת .ללא יותר מאשר
התוצרת הרגילה של העיתון הארץ

טול סיגריה מבין שיניך ואל תמול מק 
מרת מפי פרופסוריך !
נדהמתי .אחרי קריאת המאמר ,לראות )את אחד
מחברי המערכת( מעשן סיגריה בפרהסיה .איזה
שם תקראו למחזה מביש זה ?

מרים בת־טובים,

תל־אביב

דרך הטבק.

אכזבה
אני צבר בן צבר ויש לי הכבוד להשתייך
ליהודים המשיחיים .נהייתי למשיחי לפני שלושים
שנה והחיים בחברה היהודית לא היו מן הנעימים
ביותר .אמרתי כי עם קום המדינה מדינת ישראל
תבוא קצת הקלה .כי הרי במגילת העצמאות נית 
נה הצהרה של חופש הדת וחירות האמונה ,אך
חיש מר נתאכזבתי...
שיגרתי אנרות לעיתונות .אך הן הוטלו לסל
האשפה .העיתונות נתנה מקום למתקיפים אותנו.
אך לא להנגתנו ולשמירת זכויותינו היסודיות
ביותר כבני אדם .על כן ברכתי שהחיינו בראותי את
המקום שנתתם לבירור השקפתנו ועמדתנו )העולם
הזה .( 862

משה עמנואל בן־מאיר ,חיפה

הווי ,מה מלידה?
אם אתם מנסים לבדוק את מידת הקריאה וה 
התרכזות של קוראי העולם הזה בכלל ושל קוראי
מדור הוזי בפרט ,הרי הצלחתם .בהעולם הזה 861
מצוי קטע ״שומר מה מלילה?״ ובהעולם הזה 863
מצוי אותו קטע .אם בי ב שינוי' נוסח קלים.

משה יעקבזוץ ,סתח־תקווה
לא ינום ולא יישן שומר מדור הווי.

קוד אשקלון
בתור קורא ותיי ,של העולם הזה מאז באתי
ארצה ,לפני שנתיים ,מאורונווי וכתושב אשקלון.
ל ש אול :מה הסיבה שלא
אני מרשה לעצמי
מצאתם לנתויז לכתוב שום רפורטז׳ה מאשקלוןן

יצחק רפפורם ,אשקלון
העולם הזר ,ביקר באשקלון בקיץ שעבר
)העולם הזד ,(825 ,יבקר בה ,בקרוב ,שנית.

איפה היתה הממשלה ?

ה » בו,וו הסצויו
לאי־נפורםציה

מכתבים

ד״ר ש .יוניצ׳מן ,ירושלים

..כנראה שתפוצת האיץ ירדה פלאים .משוס
בך נצרד להשתמש באותו נליון בו כתב על
״מנת הבשרים השבועית״ בעמוד סמוך באותו
סוג כתיבה וציורים בדיוק >שכה נינה אותם(
בתארו את המתרחש בבית מרחיז עי מדוריו
השונים .בציריה תמונות פורנונראפיות.

לא

יכריתו עשן מפינו1

יוסף גנצמן ,חיפה

מאחר שממי:א איש אינו קורא את
המדור הזה )ברוך ד,שם ! ( החליט־,
המערכת לחלק בין קוראיה .במחיר
מוזל ,את הספר הנפוץ ביותר בספרות
העברית החדשה.
ספר זה הוגדר על־ידי פרופסור ידוע
באוניברס״טה של וויטנב־ג כ״ספר ש 
יחיה לנצח !׳׳ עד כה שימש יסוד ל״15
סרטי הוליבוד מעולים ,שזכו להצלחה
יוצאת מגדר הרגיל ברחבי העולם.
קראו על הבלונדית השובבה עזת"
היצרים מעמק״הירדן שהעלתה לחדר,־.

אחוז
יהודיוציוני ב־ססו
בתור עולה חדש,
הייתי רוצה לשאול שאלה אשר לא מצאתי יה־
תשובה מססקת  :בשבוע שעבר התקיים ברמת־
נו יום זכרו! לבחורים יהודיים שעלו לגרדום
תחת השלטון הבריטי .היות ואני בטוח שעלו
לגרדום למען המולדת ולמען כל אהד ואחר
שיום זברון כזה יתקיים.
מאתנו ,לא חשבתי
מבלי שיהיה בו נוכח לפחות נציג אחד של
ממשלת ישראל.

מ .ב .עכו

האנןז חסר היסודות
בניתי את החוילה )בה נר כיום הציר האיטלקי.
העולם הזה  ( 860לפני עשרים שנה בשביל מר
היינריך כהן .אולם רק בחלקה .שכן את האנןז
הנזכר ברשימתכם ושעליו רצו לבנות את חדר
האמבטיה לא אני בניתיו .הזהרתי את הציר
דאיטלקי והודעתי לו כי לא אנש להקמת חדר
האמבטיה עד שלא אבדוק את היסודות של
האנף .ביקשתי את התכניות של האנח^הנ״ל מאת
מר כהן ולאחר שלא מצאן .ד*־ריתי למהנים שניהל
את העבודות בחוילה לנלות <*ת 'זזימזדות של
האנף כדי לבדוק אם הוא בעל יסודות המסוגלים.
לשאת עליהם את ,המבנה הנומף .בבדיקה נתנלה
כי באנף אין יסור׳ות המסוגלים לשאת עליהם
את חדר האמבטיה רמבוקע*  1אז יעצתי להקים את
חדר האמבטיה מעל לאנף אחר של החוילה ,אנף
שאותו בניתי 'לפרי עשרים שנה .עצתי זו נם נת 
קבלה.

ד .רוטשטיין ,רמת־גן

השתלבות כמרחב
לפי מצבנו של היום מה היה עורך העולם הזה
אומר אם מנהיגינו היו הולכים בדרכי אחאב
)העולם הזה  ? ( 865יתאר לעצמו  :בי .ג׳י .היה
מתחתן עם אחות פארוק המצרי 'והיה 'מבלה את
רוב זמנו ברביירה הצרפתית .או משה שרת,
למשל .היה מנצל את סמכויותיו כדי להתעשר
באותה הצורה בה ירש אחאב את כרם הפלאח
האומלל ששמו היה נבות.
תודה לאל עוד לא הגענו להשתלבות מרחבית
כזאת .הודות למסורת תרבותית שמקורה נם ב 
חינוך לערכי היהדות ונם באורח חיים אירופאי
עודנו מחזיקים מעמד.

שלמה בן־דוד ,תל־אביב

באישון הלילה שני חיי;ים צעירים שעמ 
דו בסכנת מוות ! תהנה מן התיאור
הקלאסי של המלך דודף־הנש״ם שהת 
אהב מבעד למשקפת באשה נשואה
שהתרחצה באמבטיה ! נשימתך תיעצר
למקרא בריחתו הדרמתית של הגנרל
אויב
הצעיר ,שהתגנדר בתסרוקתו
היא היא שד,בי(;תו למוות טראגי !
בפעם הראשונה פרטים מאלפים .על
פרשת הריגול המרתקת של  12הב 
חורים הנועזים ,אשר קבעה את גורל
הארץ לשנים הבאות !
אל תתמיץ את ההזדמנות לרבוש
הספר המרתק הזה ,התנ״ך ,מיד! הזדרז
עוד היום !

החמשיר
היה חבר־משק ,חלוץ,
שראה במטבח עוף קצוץ,
הוא שאל  :״מה פתאום 7
מי גסס כאן היום ?
זה העוף — או חבר בקיבוץ ?'

ג .אלון ,עורך ביזנס דייג׳סט ,חיפה
לוראיכם אינם מוכנים לשתוק נוכה ההשמצה

העולם הזה 868

