
ה מאחורי
 ה־ מאחורי אימים מהלך נורא יוט ך■

ם עי ל ק  דויד ירידת של הסיוט במדינה: ל
המדינית. הבמה מן בן־גוריון

 תקופות־מחלותיו .70 בן כיום הוא ביג׳י
 שלם בלב מקווים הכל כי אף ורבות. הולכות
במ להתערב יכול איש אין ימים, שיאריך

 יכולים אסון, מלבד גם ריבון־העולמים. לאכת
פרי חולשה, מחלה, — רבים דברים לקרות

 שהוא האיש מידי ההגה את שישמיטו — שה
בישראל. יחיד שליט כיום

 ממשיכים העתונים תיאורטית. שאלה זו אין
 של היומית הדייסה את לקוראיהם להגיש

הסי אולם ומלחמת־עסקנים. מפלגתי פולמוס
חשיבות. חסרי האלה פורים
ה החד כבר הקלעים מאחורי כי

נח כבר הירושה. על הנדול מאבק
 חזיתות, נערכות עמדות, פפות

המדי המאבק זהו יעדים. נכבשים
 בישראל, כיום החשוב היחידי ני
המדינה. עתיד את יקבע הוא כי

 מלחמה של המערך את לנתח עתה נשתדל
 ללא השפתיים, על קצף בלי זאת נעשה זו.

 רציני מדי יותר הרבה הדבר ושנאות. חיבות
ל להשתעבד לעצמנו להרשות שנוכל מכדי

אישיים. רגשות
 כן־ דויד ייעלם אם יקרה מה
 ה? המדיני הזירה מן גוריון

★ ★ ★
 ביתר כך על החושב במדינה אדם ^*ין

 גם עצמו. בן־גוריון דויד מאשר עקביות
נוק מסביבו, המתרכז החוג חברי וגם הוא,
 בעיניהם הדרושים האמצעים בכל עתה טים
הרעה. פני את לקדם כדי

 (העולם זה במדור גילינו לשנה קרוב לפני
ממ צללים״, ״שלטון בארץ שקיים )976 הזה

ה המנהלים קבוצת של בלתי־רשמית שלה
 ״הזקן״. של גבו מאחורי שהתלכדו צעירים
 נכונים. הדברים כי ידעו הקובעים האנשים
 שאני חשדו הקוראים מן שרבים חוששני

בהקיץ. חולם
 תוך זה, לנושא חזרנו שבועות ששה לפני

 כלי־ את מנינו קסטנר. רצח ניתוח כדי
 קבוצה בידי האחרון בזמן שהתרכזו השלטון

 מספר גדל בינתיים ).1015 הזה (העולם זו
 של ופעולתה קיומה על היודעים האנשים
 אתפלא לא זאת בכל השחורה״. ״היד קבוצת

 ב־ שלקיתי סברו הקוראים מן רבים אם
שגעון־הרדיפות.

 מת■ ביג׳י שר צת-הצעירים1קב
מ כיום מאד. מהיר בקצב נבשת

 עצום. שרטוני כוח בידיה רוכז
 מנגנון־החושך המשטרה, בידיה
 ה־ משרד בידיה המזוין. והכוח

ה כספי על ניכרת השפעה בטחון,
ה ער השורט המנגנון ועד מענק
ומנ הרדיו בידיה החדשים, עולים

 משרה נאמן לה יש ההסברה. גנון
במדינה. עתון בכר כמעט

 הוא גם אולם כוח. של אדיר ריכוז זהו
ההתחלה. רק

★ ★ ★

 עם וגמור מנוי הסימנים, כל פי ך*
ב עתה כבר להוריש בן־גוריון דויד /

 ״עז־ מעין זו, לקבוצה השלטון את הדרגה
לפרישתו. לחכות מבלי בחיים״, בון

 במנגנון־המדינה יחולו הקרובים בימים
 נראה זו. מגמה מתוך מרחיקי־לכת שינויים

 תפקיד את לידיו יקבל הקבוצה מחברי שאחד
 תפקיד יקבל שני שחבר בעוד שר־הבטחון,

 לתפקיד הכשרתו לשם בשרות־החוץ, מרכזי
העת. בבוא שר־החוץ

 מחתרת, מעין זו קבוצה מהווה עוד כיום
 פרטיים בבתים מקרית די בצורה הנפגשת
 סמכות שום לה אין ראש־הממשלה. ובמשרד
 של בקיומו למעשה תלוי כוחה כל חוקית.

 חבריה אירגנו כאשר גם בן־גוריון. דויד
 כולו היה הפוליטי שצדו — מבצע־סיני את

 המר הסוף ועד ההתחלה מן יצירתם, פרי
 הרחב גבו מאחורי זאת לעשות נאלצו —
״הזקן״. של

 הקבוצה חברי ישתנה. זה מצב
 מרכזיים תפקידים בהדרגה יקבלו
 יהפכו הם חוקית. סמכות בעלי

 כי לוודאי קרוב לשרים. ממנהלים
 - הירושה יום - היו״ד יום בבוא
 וה־ החוץ משרדי בידיהם יהיו

ה מנגנוני בכל דריסת־רגל בטחון,
החשו על מוחלט ושלטון מדינה

שבהם. בים
 על במלחמה עמדת־מפתח זאת תהיה
הירושה.

★ ★ ★
 לוי שר־האוצר, יום ימים כמה פני יי■
 אנשים שני עם פרטית פגישה אשכול, /

 ושאיש שנאת־מוות, זה את זה השונאים
היו עצמו. אשכול את מחבב אינו משניהם

 ומזכיר־ההסתד־ שרת׳ משה חבר־הכנסת אלה
לבון. פנחס רות

אש היו לא הנוכחים לשלושת
 קבוצת של כוחה לגבי רבות ליות
נהר שלושתם כי השחורה", ״היד

 של הארוכות אצבעותיה על-ידי סו
זו. יד

 קנוניה על־ידי בשעתו, חוסל, לבון פנחס
 שביקשו השחורה, היד אנשי של מסועפת

 היתד, המגמה שר־הבטחון. מתפקיד לסלקו
 של שיבתו בפני הדרך את לסלול רק לא

 אלא שרת, לחיסול כהכנה משדה־בוקר, ביג׳י
אי נקמה לנקום מחבריה לאחד לעזור גם

מסויימת. שית
 שרת משה על הקץ הקיץ שנה כעבור

סי לבון. לחיסול ידו את שנתן אחרי עצמו,
 אורגן מבצע־סיני, לפני קצר זמ! שרת, לוק

 קבוצת־הצעירים בידי סופו ועד מתחילתו
ביג׳י. של

פו מבחינה עדיין חוסל לא אשכול לוי
 נשברה עממי כמנהיג דמותו אולם ליטית.

 החל שערוריות׳ של שורה על־ידי לרסיסים
 בעיסקת וכלה שמורק של המפורסם בדו״ח

 מעט לא אשם עצמו אשכול כי אף הדירות.
 אורגנו הגילויים כי משוכנע הוא הרי בדבר,
האיש אח לחסל כדי היד־השחורה על־ידי

 לשדה־ לכתו עט אותו, הציע עצמו שביג׳י
הבא. כראש־הממשלה בוקר,
 שלושת זה, אחר בזה חוסלו, כך

 לתפוס שיכלו האפשריים היורשים
 המועד. בבוא ביג׳י של מקומו את

ל עד כלתי-פופולרי הוא אשכול
 סוכך לדרגת ירד שרת הפליא,

בבדי מתקיים ולבון מבוטל, נוסע
הועד-הפועל. בבית מזהירה דות

 לשני אשכול הציע סודית פגישה באותה
 להתאחד בעבר, סכסוכיהם את לשכוח חבריו
 קבוצודהמנהלים. של האיום נגד מועד בעוד
 להציל סיכוי להם יש כך שרק הסביר הוא
 הירושה. יום בבוא מפא״י ואת עצמם את

זה. לניתוח הסכימו חבריו שני
★ ★ זיל

 מן הרבה למצוא אפשר כאורה,
 את למסור ביג׳י של בתוכניתו החיוב /

צעירים. אנשים לידי בהדרגה שלטונו
 נגד בלתי־ספורות פעמים הטפנו לא האם
 של עסקיה את המנהלים הזקנים, שלטון
 לפני שלמדו למושגים בהתאם חדישה מדינה

 האם ובפשמישל? בפינסק בפלונסק, שנה 50
 עקרון בשלטון חילופי־המשמרות רעיון אין

 על ביג׳י את להלל אין האם ומבורך? בריא
 על המקבל במדינה היחיד המנהיג שהוא כך

 עליהם ולהטיל צעירים כוחות להדריך עצמו
האחריות? יהב בהדרגה

 ביג׳י בעיני הדברים מצטיירים שכך יתכן
 שהוא הכנות בכל חושב הוא וכי עצמו,
 של התנגדותם מול מבורך, מיבצע מבצע

הכלח. עליהם שאבד שוחרי־האתמול עסקנים
 פשוטים הדברים אין האזרח לגבי אולם

 אין אך מאד, חשוב אדם של גילו כך. כל
 בהנחה להסתפק קשה מהותו. את קובע הוא

 אנשים הם ביג׳י של שבני־חסותו הכללית
ויפי־תואר. ונחמדים צעירים

 השקפת־עד מה היא: 'השאלה
 לקראת אלה? אנשים של למם
 דמות תהיה מה ? חותרים הם מה

אותו? יכוננו הם אשר המשטר

? חוץ וכלפי פנים כלפי יפעל כיצד
★ ★ ★

ד *־ ם * רי עי צ  חיובית, תופעה הוא ה
ל בנ מ שהוא מפני תקופה, ובכל ארץ ^)

 את תפיסות־יסוד, של חידושן את אפשר
 את ורעיוניים, מוסריים ערכים של ריענונם
 בהשקפת־ ישנה השקפת־עולם של החלפתה

חדשה. עולם
 הש■ מהי לברר שינסה מי אולם

ה קבוצת אנשי של קפת־העולם
 המיוחד בידיו. חרס יעלה מנהלים,
 השקפת* לה •טאץ הוא זו בקבוצה

הדשה. השקפה לא ובוודאי עולם,
 (שלא לספרו קרא אל־נאצר עבד גמאל
 המהפכה״. של ״הפילוסופיה בשם בצדק)
 בצדק להיקרא, יכולה היד־השחורה הפיכת

פילוסופיה״. ללא ״ההפיכה בשם יותר, רב
ב דווקא אנשי־ביצוע. הם האלה האנשים

 של לתשומת״לבו בכלל זכו שכאלה תור
 מקוריים, להוג־־דעות זקוק שאינו ביג׳י,

 דווקא אלא עצמאיים, לבעלי־דעות לא וגם
משלהם. דעה חסרי טובים למכשירים

 אלה אנשים מאד. חשוב אישי פרט זהו
 של מפלסי־הדרך הצעיר, הדור חלוצי אינם

 הודות לגמלה עלו לא והם חדשה, מחשבה
 הדור של תחושת־החיים את לגבש לבשרונם

 הס ומכוונת. מדריכה בהשקפת־עולם החדש
הצעיר. הדור נציגי הם אין אך צעירים,
 בחממה, שגדלו אנשים הם אלה
 רדפה הפוליטית שהאמא ילדים

 ילדי־הטיפוחים בננה, עם אחריהם
 שמעולם אנשים הישן, המשטר של
בי מתחו לא שמעולם מרדו, לא

 כלתי-נכו- או נכונה כלשהי, קורת
מוסכמים. בערכים נה,

 בזים אלה שאנשים העובדה נובעת מכאן
 לשנות מסוגלים הם להשקפות־עולם. בכלל

 הויכוח ובימי — ביום פעמיים דעותיהם את
אומ בצורה זאת הוכיחו מסיני הנסיגה על

 החסרים אנשי־ביצוע, לגבי וכרגיל מאד. ללה
בהכ הפכו הם רעיוני, ובסיס תרבותי יסוד

לציניקאים. רח
 ספר בבריטניה פורסם מלחמת־העולם ערב
 לתשומת־לב בשעתו זכה שלא מאד, חשוב

 נשיא ראושנינג, הרמן היה מחברו. מספקת.
 הנאצית, הצמרת עם שנמנה דאנציג, העיר

 מהותה. על שעמד אחרי ממנה התרחק אך
הניהיליזם. מהפכת בשם נקרא הספר

הי הנאציזם של ביותר הבולטת התכונה
 לצמרת היתד, שלא ראושנינג, לדעת תד״

 שהם זו לא גם השקפת־עולם, שום הנאצית
 של המוחלטת ״העדרה בפומבי. לה הטיפו

 מהפכה המציינת היא השקפת־עולם, כל
.זו .  שהיא שלה, האמיתית הסכנה זוהי .

.טוטאלי ניהיליזם של הפוליטי' הביטוי . . 
 הופך השקפת־עולם מכל המוחלט השיחרור

המוחלטת...״ לרודנות בהכרח
 קבוצת- אנשי את להשוות עוול זה יהיה

 ניהיליס־ שהם נכון אולם לנאצים. המנהלים
 היא שהשקפתם אנשים — מוחלטים טים

 והניהיליזם בלאטינית). (״לא־כלום״ ״ניהיל״,
הרה־אסון. תמיד הוא

 לרון אפשר השקפת־עודם, העדר ך•
היש מתפכת־המנהלים של דמותה על ^

ב המנהלים של פעולתם על־פי רק ראלית
למדי. ברורה זו דמות עבר.

 איש אף אין הקבוצה כצמרת
כאינטלקטו להגדירו שאפשר אהד
אנ של האישי סגנון־הביטוי אל.

וחסר-סייגים. חריף, קיצוני, שיה
 בו משלהם׳ בטאון להוציא הכושל נסיונם

 קרנות מכספי ל״י אלף 200 כמעט בוזבזו
 מבחינה ברכה הביא סודיות, ממלכתיות

 היה אפשר זה בטאון של סגנונו לפי אחת:
התר מהותם ועל המוסרית רמתם על לעמוד
האמיתיים. בעליו של בותית

 משרד הוא שלהם העיקרי מקום־הריכוז
 ה־ את מזמינים הם לשם ראש־הממשלה.

 ו־ המוזמנים, המאמרים לרישום כתבלביף,
)6 בעמוד (המשך


