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ן דו לונ :-
!נכון זד. וכמה בנלי, זה כמה

 העולם אל מקליפת־ביצתו המגיח הישראלי,
ש התופעות שלל מול נדהם עומד הגדול,
 לפתע ונוכח בפניו, מציגה המערב תרבות

 הגדול, העולם את וכלל כלל גילה לא כי
 לפניו, זאת עשו ממנו וטובים גדולים כי

עתונאים. כסה אפילו ביניהם
 זאת בכל עמו יביא אחת תגלית אולם
 את ממרחק גילה הוא — לישראל בחזרו
 הוא לפיו מידה, קנה לו יש ישראל. מדינת

 בארצו החיים גילויי כל את ללמוד יכול
הנכון. משקלם את ולהעריך

 חשוב לכן קודם בעיניו שנראה מה כל לא
 סבורני ולהפך. עתה, גם כזה ייראה וגורלי

 לספר רק לא היא הקוראים כלפי שחובתי
 — בו המתרחש ועל הגדול העולם על להם

 אלא — מעט לא כך על יודעים בישראל
 מרכז איננה כאשר ישראל נראית כיצד גם

הגלובוס. רקע על קטנה נקודה אלא העולם,

ל צ סי ב ם י ני כי ה
בר והתפתחה התקיימה המערב תרבות

 פלא אין כן על שנה, 2500 משך ציפות
 חיים והאכזיסטנציאליזם הפוטוריזם ליו אם

 ימי־הבינים. של חברתיים גילויים וקיימים
 סינד בין העתיקות, המבצר ערי צריחי בצל

 חגור אחד, חרב שולף שרק צרות סאות
 בהן, לעבור יכול ברזל קובע ועדוי שריון
 גם ואולי שנה, 800 עד 500 בני בבתים

מש אמידים, תושבים מתגוררים פחות, קצת
 הגילדות חברי את שראו ובחדרים כילים,
 על הועלו שבהם ככרות סביב לאח, מסביב
 בני כיום יושבים ומכשפות, כופרים המוקד

בטלביזיה. וצופים המשפחה
 פופולריים למחרשות־עץ רתומים שוורים

 שבהן בארצות מטרקטורים, יותר היום עד
 יצאו שמהן אטומי, במחקר במרץ עוסקים

 באלפי ימינו. של המדע גדולי כל למדו ובהן
 ווד הקלה לתעשיד. היוצר בית בהי־חרושת,

בשי העבודה מתנהלת אירופה, של כבדה
 שאינם סניטריים בתנאים מיושנות, טות

 שאינה מקצועית בהיגיינה רצון, משביעים
 מפוארים ממשלה משרדי הגובה. על עומדת
 שהוד־קדומים עתיקים, בארמונות שוכנים

לדרי מתאימים ואינם קירותיהם על חופף
 בנין־משרדים כל המודרנית. התקופה שות

אותם. מבייש היה בונה סולל של בינוני
מי מתקדמות ארצות בהרבה בבתי־הספר

 ייזק־ שלא בתנאי התלמידים, את להכות תר
 פדגוגי טיפול לאחר ראשונה לעזרה קו
 מקום היום עד מקדישים ארצות בכמה זה.

 והיוונית, הלטינית ללימודי שיעור לאין מוגזם
 חינוך חדישה. זרה שפה לומדים ואין וכמעט
פרי־באושים ונועז, גדול חידוש הוא מעורב

 לסיודו, יצא קינן שעמום אחרי מעטים שבועות
 כעוד התפתחותו. על מוזרים סימנים הגיעו

 וגם ומכריהם, (ושכניהם, הזה״ ״העולם שמוראי
 ההומוריסט של המבריקים מתיאוריו נהנו מהלכן)

 הפרטיים, מבתכיו את חכרי-המערבת קראו חד־העין,
 המולדת את לראות למד שמרחוק קינן הודה כהס

אחרת. בפרספקטיכה
 המאבק כימי לח-י של חבר*לוחם מובהק, צבר מינן,
 (עוזי העוקץ הטור כעל במלחמת־השחרור, וטוראי
קו הקימה הקטלנית שביקורתו ב״הארץ״, ושות׳)

 ספסל־ אל לבסון?, אותו, והביאה בלתי־ספורים שונאים
 של נסיונם (אחרי גדול פוליטי משפט של הנאשמים

 צבי דוד שר־התחכורה של ביתו את לפוצץ אלמונים
 - כשבת) תנועה שאסר החוק הוצאת למחרת פינקס,

 משווה החל הגדול, כעולם הראשונה הפעם זו נתקל
 המפותחות המדינות תנאי עם כארצו התנאים את
אירופה. של

 זה, מסע כשעת הירהוריו של הראשון הקטע להלן
המשד. לו מובטח שעוד

בתקו חיוניים מקצועות החדש. העולם של
 לקרן נדחקים סוציולוגיה כלכלה, כמו פתנו

זווית.
 לה ונודעת רמה וביד בכיפה שלטת הדת
 במאה מאשר יותר הרבה פוליטית השפעה
 מימי׳הבינים רבים חוקים בירושלים. שערים

 ועדיין הזה, היום עצם עד וקיימים שרירים
 בחירה זכות אין בהן נאורות ארצות ישנן

 מבחינת לרעה הנשים מופלות בהן לנשים,
רבים. בשטחים האזרחיות הזכויות

ל אוו חי ת ה □,מ ל ח ת ה מ
 שביטלו המודרנית, הטכניקה השגי למרות

לעש אירופה מחולקת המרחקים, את כמעט
 עתיקים עמים ושרידי ננסיות, מדינות רות

 פיענח לא בלשן שאף בלשונות הדוברים
 נטמעים. ואינם מתקייסים מוצאן את עדיין

 הצליחה לא האדירה הבריטית האימפריה
 ועל למשל, סקוטלנד, על להשתלט היום עד

 דומה האירופית הבדלנות הבדלניות. נטיותיה
הכינים. ימי של לזו בדיוק
 האירופית שהחברה להבין ניתן זאת מכל

חרי הם המעמדות והבדלי מאד, מגובשת היא
 בצורות ביטוי לידי ובאים מודגשים פים,
 אירופה את לגנות כדי בזה אין ספור. לאין

 קנה לשמש כדי אלא ישראל, את לשבח או
 אירועה שארצות מההנחה נצא אם מידה,

נור עמים של נורמלית לחברה דוגמה הן
 באופן שהתפתחה אדמתם, על היושבים מליים

 לפי התפתחותה. לשיא והגיעה אבולוציוני
 האפשרויות מהן להיווכח קל זה קנה־מידה
בפנינו. העומדות העצומות

לע חייבים איננו מהתחלה, מתחילים אנו
 מדינות שעברו ההתפתחות שלבי כל את בור

 החידושים מכל ליהנות יכולים אנו אירופה,
בארכי החל החיים, שטחי בכל האחרונים

 לתכנן יכולים אנו בממשל. וגמור טקטורה
 החקלאות, את למכן וכפרינו, ערינו את

 זכויות ולהעניק בחינוך אכספרימנטים לערוך
 מי היא השאלה וילדים. לנשים וחרויות

ה במאמר מעניננו זה אין אך ישלם, ז

עד ב 1שלנ הנו *ותר סו
 עזה פליאה בי שעורר הראשון הדבר

 בין ההשכלה ברמת העצום ההבדל הוא
 האירופי והצעיר הממוצע הישראלי הצעיר

ושכולו בספק, מוטל שאינו הבדל הממוצע,

 אפקים צמצום לתארו. קשה ישראל. לטובת
 סטודנטים בין אפילו באירופה למצוא אכשר

 הפשוטים, האנשים על לדבר שלא משכילים,
הנמוכים. המעמדות בני

 נהגי- או !משכילים פועלים תמצא לא כאן
 מצוא לעת באך של אריות השורקים טקסי

 בקיאותם, בעוצם התיירים את ומפליאים
 מדינית. בכלכלה הבקיאים בנין פועלי או

 של נחלתם היא התרבות מאוצרות ההנאה
בלבד. ומעלה הבינוני המעמד בני

 עדים אנו אם עצמם את שאלו בארץ רבים
 הצעיר הדור אם חדשה, אומר. של ללידתה

 הגולה שיהדות חדש טיפוס מגלם בארץ
 להשיב ניסו גם רבים כמוהו, ידעה לא

ומ מאז ליהודים היתד, כידוע, זו. לשאלה
 ואחוז ולמדנות, להשכלה עזה חולשה חמיר

 החפשיים המקצועות תופסי בין היהודים
 בהרבה תמיד עלה האירופית והאינטליגנציה

 זו, מבחינה באוכלוסיה. שהית האחוז על
 בהרבה, שונה בישראל המצב אין כי דומה

הרמה. ירידת על מקוננים שרבים פי על אף
ה הנוער הכל, שלמרות לך נדמה לרגע
 — שבעולם והנאה הטוב הנוער הוא ישראלי
 הרבה משכיל. אמיץ, חפשי, נועז, עירני,

 הגיעו לא אירופה של והכיעור מהצביעות
 והחספוס ,1948 שנת עד לא לפחות ארצה,

 ליטוש חוסר אותו הצברית, והפרימיטיביות
 ממה יופי ויותר אמת יותר בו יש כפרי,

— אולם אחר. מקום בכל לפגוש שאפשר

ת סד לו ם תרנגו רי חסו דו ו
 ה־ הכיתתיות, המוגזם, הפוליטי המתח

 והתנצ־ פילוגים לידי המביאה סכולסטיות
שאי יורים, של קוציהם על סוף לאין חזיות

הנפ היציבות חוסר המתמדת, הנדודים פת
 רצחנית בביקורת המתבטא הציניזם שית,
 אלה כל מוחלט, מעש חוסר עם יחד הבאה

 ומשכיל תוסס נוער יותר הרבה מזכירים
 בריא עם של בריא נוער מאשר בעיירה
אדמתו. על היושב

וא אחיהם על הקמים הצעירים החקלאים
 אידיאולוגיים הבדלים בשל במקלות בותיהם

 לריב מוכנים חקלאים כי חקלאים, אינם
 חינם; ניתנת היא אצלנו אך אדמה, על רק

בעי לשוטט ברבבותיהם היוצאים והצעירים
 אינם הקטנה בארצם המקום להם צר כי לם

אף קטנה, הארץ היות בשל זאת עושים

 היותם בשל אלא בלתי־תרבותיח, היותה בשל
 לא שעדיין נודדים, לאבות נודדים בנים
 ורי־ רגלם, לכף מנוח מוחלט באופן מצאו

 לאלה יותר הרבה דומים ומצותיהם בותיהם
 כמה עד עצמם, לבין בינם קרתא נטורי של

להפליא. עלול שהדבר
 עתוני- את לקרוא יכול אינך כאשר מרחוק,

 ענקי היתוך ככור ישראל נראית הערב,
 והרע הטוב על לסוציולוגים, עדן גן ומוזר,

 בני־שרב־ תרנגולות. מגדלים דוקטורים שבו.
 אידיאליסטים לאוניברסיטה. הולכים רבים

 ושתד־ פרנסים ציבוריות, בקופות יד שולחים
 העליה ואנשי קצבים כשרים, מכהנים לנים

ה הם ונהגי־הטקסי וילות בונים השלישית
 מגדלים מלחה אדמת על ביותר. הטוב שידוך

 את פרדסים. עוקרים הערים וליד עגבניות
ה מספר לפי לא מודדים העתונים תפוצת

 ר,עתו- מספר לפי אלא עתון׳ כל על גולגלות
 המכוניות מספר גולגולת. כל על תונים
 המעילות ומספר הטלפונים מספר על עולה
שניהם. על עולה

מבק שאצלנו נראה מכאן זה. בענין אגב,
 ואת הביורוקרטיה את מופרז באופן רים

המ שתי ושוייץ, לאנגליה מחוץ השחיתות.
 ארץ אין לביורוקרטיה, באשר למופת דינות

 שצרות נראה טוב. יותר המצב שבה באירופה
 גדולה ומעלה אוניברסליות. צרות הן אלה
מתנדבים. שורת יש לנו — עליהם לנו

ב1א אינני 1רו1םס ה
 את וסיכמו מאירופה שחזרו מאלה רבים

 וכמיהה געגועים הביעו בעתונים רשמיהם
המ — בו התברכה שאירופה הגדול לדבר
 היה אם זו. לכמיהה שותף אינני סורת.

 נבטים נראו באמת אם בארץ, כלשהו קסם
 לא הרי טוב, ויותר יותר חדש משהו של

 אותם הרי טועה, איני ואם המסורת. בזכות
הר של למסורת התכוונו לא געגועים בעלי
 של למסורת ובריאה, פשוטה אזרחות גשת

ה לתיקון אי־דאגת־יתר גשמיות, ארציות,
הת מתגעגעים שאותם חוששני לא, עולם•
 קרום אותו הדק, מן דק צחצוח לאותו כוונו

 שהוא אצילי, עידון של לעין בלתי־נראה
 באשר בורגני זעיר כל של שאיפתו פסגת

 ולא שותף, איני אלה לגעגועים שם. הוא
 עייף, ייראה לא ישראלי צעיר אם לי אכפת

 ומושחת דקים נימוסים בעל ומשועמם, חכם
נשמתו. שורש עד

 לידי שלהם הכלכלי הנתח למסירת גורם
ההסתדרותיות. החברות
 דנה עת השבוע, התקרב ההכרעה מועד

 הציונים־הכל־ המדינה. בתקציב הממשלה
מתק וחצי אחוזים שני להוריד דרשו ליים
מק הורדה לאפשר מנת על ההוצאות, ציב

ממ משבר סירב. אשכול לוי במס. בילה
 הצ׳־כ שרי וארבעת באופק, הופיע שלתי
(בממ ״להיות : האמלט שאלת בפני עמדו

״(בה) להיות לא או שלה), הקוא פיצוץ !
 להרגיז החנוונים, את לפייס יכול היה ליציה

 לכר כניעה ובעלי־התעשיה. הייבואנים את
ההפוכה. לתוצאה גורמת היתד. פא״י

 האמלט השיג השבוע הזהב. שביל
ולהתלבט. להוסיף היה יכול קצרה, דחיה

 כמו המפלגה, לתכסיסני נתונה היתד, ההכרעה
מש לאחד אף שייכים היו שלא סרלין, יוסף

 לסיכויי בעיקר דאגו הקיצוניים, הצדדים ני
 הקהל :דעתם הקרובות. בבחירות המפלגה

הממ מן הצ״כ פרישת את יבין לא הרחב
מפלג תכסיס רק בה יראה זו, בשעה שלה

 שיבחרו לצפות היה אפשר מפוקפק. תי
בשביל־הזהב.

שק המ
א צו ג3 ״ # ת ־ דו לי
 שגת של הראשונים החודשים עשרת משך

 ישראל מתושבי אחד לכל ארצה הובאו 1954
 סך ל״י. 222 של בשווי סחורות

—ינואר בחודשים שהסתכם זה, יבוא של הכל

 מיליון 355 של המדהים בסכום 1954 אוקטובר
 מיליון כרבע יסודיים כה מפריטים הורכב ל״י

 ירוקים, קפה פולי טונות 767 חיטים, טונות
קפריסאיות. משא פרדות 265ו־ טרקטורים 305

 תושבי שילמו זה יבוא של התמורה את
 מיליון 280ב־ לא־להם, בכספים בעיקר ישראל
 ומלוות. מגביות, מענקים, שילומים, של לירות
 אלף 600ו־ מיליון התאמצו ליתרה באשר

 מעמלם לירות 46כ־ אחד כל תרמו הישראלים,
ל״י. מיליון 74 של הכולל ליצוא

 7.868.389 גילוח, סכיני מיליון 58 מלבד
 ניילון גרבי זוגות 412.789ו־ פרי־הדר תיבות

 קילוגרם 25.120 גם הישראלי המשק ייצא
 בארץ. שהורכבו מכוניות 2.666ו־ לעיסה גומי

מן לשנורר או לייצא החייב למשק וכראוי

האפשרו את הישראלי היצוא זנח לא הזולת
יש ייצאה שעברה בשנה ביותר. הזעירות יות
 512 של כולל בשוזי לפורטוגל סחורות ראל
ל״י. 25ב־ לאפגניסטן ל״י,

כספי□
ת טו ט מו ת ת ה ט ל ח מו

הר בפינת השבוע השתררה מוזרה דממה
 בתל-אביב. ושדירות־רוטשילד הרצל חובות
 והמיוזעים המשולהבים הברנשים עשרות

 על הימרו ושמש, גשם בימי שם שהתרוצצו
 הותיר לבלי נעלמו והסוברין, הדולר שער

שריד.
 הבורסה אנשי של המוחלטת ההתנדפות
סריקה פעולות עקב באה לא התל־אביבית

© 901 הזה העולם


