
 הס אבותיו רעיונות האינרציה.
 למתוח שאפשר מאסטיק לגביו
 שרשרת־כרזל לא פוף, בלי אותו
 חדשות. חוליות אליה לצרף שיש

★ ★ ★
כש אפילו מלהיב, אינו ניהילזם ך*

אידי של באדרת־קטיפה מתעטף |ד,וא ן
 חוצב אינו הרגשי האפס גנובים. אלים

 בסגנון־ כתוב כשהוא גם בלבבות, להבות
ביותר. המצוחצח המשנה

 את לראות מאשר יותר מגוחך דבר אין
 פלישת על מרה מקונן הסופר־הכדאי״ניק

 מבטא הג׳אז כי מבין הוא אין הג׳אז•
 האמיתי שהרגש בעוד אמיתי, רגש לפחות
 הוא שלו ליצירותיו אי־פעם שהתגנב היחיד

רגש־הנחיתות.
 על נואם עסקן־כדאי׳ניק לראות מגוחך

ה כשהדבר בנוער, החלוצי המתח ירידת
ה למען שליחות הוא בחייו היחיד חלוצי
 גאולת לשם המאוחדת, היהודית מגבית

הפלמ״ח. בשם הדולארים
למר נאנח מחנך־כדאי׳ניק לראות מגוחך

השמי תלמידי בקרב התקפת־הפלילים אה
 מעולם השמיע לא באוזניהם אשר ניות׳
 ריקות וסיסמות נבובות מליצות זולת דבר

בלבו. להן צוחק עצמו שהוא
 האפס לקראת הולכים אנו אבן,

רעיו אפס רגשי, אפס - המוחלט
 אסון זה יהיה רוחני. אפם ני,

ב הנוער פונה עתה פבר לאומי.
 ממחזורדהקלון מוגעלת אדישות

 ו־ הכוזב, המפלגתי המאבק של
ה למנהיגים גלוי בבוז מתיהם
לגאלו. הקמים צעירים

 ע< רובצת העיקרית האשמה האשם? במי
הע הכדאי׳ניק, את וטיפח שגידל המשטר

 דורו בני לעיני ומופת כאות אותו מיד
 הגינות של גילוי בכל לירוק לו ונתן

רוחנית. ועצמאות אישית
 מושך־חו־ תככן, להיות יכול הכדאי׳ניק

 את למלא יכול הוא וחורש־מזימות. טים
 הכנסת דברי את המפלגתי, העתון עמודי

אסיפת־העם. של הנאומים רשימת ואת
 דבר זולת הבל, להיות יכול הוא
מנהיג-עם. אחד:

★ ★ ★

 בכך להאשים הוגן זה שאין תבן ך
 פעלו הם הקשישים. המנהיגים את רק י

 יהיה בנו כי הרוצה קצר־רואי, אב כל כמו
 עשו כי הסתם, מן סברו, הם ממנו. העתק

הצעי טיפוח וכי הבנים, לטובת הכל את
 למען טוב מעשה היה אותם, שחיקו רים,

העתיד.
 על רובצת האמיתית האשמה

 ה־ כי יתכן עצמו. הצעיר הדור
 היו אילו נעלם היה כדאי׳ניק

דמו ומאות עשרות מולו עומדות
 אנשים אחר, מסוג צעירות יות

חד רעיונות להגות עוז-רוח בעלי
למענם. להיאבק ואומץ־הלב שים,

 אפשר לכך. מסוגל היה לא הצעיר הדור
הצעי האישים את הידיים באצבעות למנות

 ובאמת אישים באמת שהם בארץ רים
 כי — בקלות אותם להכיר אפשר צעירים.

 החזית שנאת את עצמם אל המושכים הם
 המפלגות. מכל הכדאי׳ניקים של המאוחדת

 אינן ויצאניות נשרים, אוהבים אינם תוכים
הגונה. בחברה מאושרות

 בכדאי׳גיקים להילחם רב טעם אין לכן
 עגומים, סימפטומים רק הם פרטים. בתור
 אחראים שכולנו מחלה של אומללים, ואולי

לה.
 לדאוג היא בכדאי׳ניקים למלחמה הדרך

 שבניו חדש, צעיר דור בארץ יקום כי
 מוסכמים, בשקרים למרוד מסוגלים יהיו

 אדישות. לידי אותם תביא שבחילתם מבלי
 וה־ הרקוב את לפסול שיוכלו צעירים

 לשפוך מבלי הקיים, המפלגתי במבנה מנתן
האמבטיה. מי עם יחד הילד את

 שיש אינו ביום המסובן הדבר
 הוא המסובן הדבר כתובים. עודף
כנשרים. מחסור שיש

הראשונה בפעם זה כמושג תקלתי **
 באתי כאשר מלחמת־העצמאות, באמצע ^

 לתל־אביב. שעות כמה של חטופה לחופשה
ש צעיר גבר של בדמותו התגלם המושג

ב מבתי־הקפה באחד מעריצים, מוקף ישב,
דיזינגוף. רחוב

 והשומן גבוה, מדי יותר קצת היה קולו
 הטיפוס היה הוא אבל פניו. את לעגל החל
 היה הוא מכן, יותר המושלם. הלוחם של

הלוחמים. דור של העליון הדובר
 שפיארו יצירותיו, כל. בפי נישא שמו

 הפל- לוחמי של ועוז־הרוח אומץ־הלב את
 לא מאתנו איש כולנו. את הלהיבו מ״ח,
 על לשמור נשאר עצמו שהאיש לב שם

 הפל־ שאלפי בשעה דיזנגוף רחוב משלטי
 ונבי- עיראק־סואידאן בשדות הלכו מ״חאים

יושע.
 מלהיב מטיף מושלם, חלוץ היה הוא

 הכפיים. ועמל השממות לכיבוש ומשכנע
 החלוצית שהקאריירה לעובדה לב שם מי

 באחד חודשים בכמה הצטמצמה עצמו שלו
האפשרי? בהקדם נפרד ממנו העמק, ממשקי

 הוקסם שלא מישהו, לי אמר ״כדאי״ניק!״
 היה מה בכתפי. משכתי הגדול. האיש מן

 בשר אלא אינו פלוני סופר אם לי איכפת
 לחזות לי ניתן כי אז ידעתי לא ודם?

להט שעמד הרה־סכנות, תהליך של בלידתו
כולה. המדינה דמות על חותמו את ביע

המ על השתלט הכדאי׳ניק כי
 של הארבי־טיפוס היה הוא דינה.

 חדש. ומדיני חכרתי משטר
★ ★ ★

 הכדאי׳- כי סבורים תמימים נשים
ק י *נ ה במפלגה רק הגדל טיפוס הוא \

או מפא״יניק. עם מתחרז כדאי׳ניק שלטת.
 יכול עצמו הטיפוס בלבד. מקרה זה לם

 מפלגה בכל נוחיות באותה ולצמוח לנבוט
אחרת.
 צריך הוא פשוטה. במפא״י כזה גבר דרך

 האיש של בגדיו בשולי לבחור לדעת רק
 ב־ הנכון האיש בו. להיתלות כדי הנכון,
 בעוד זאת שהבין מי ביג׳י. הוא מפא״י
 ״כן! צעק המנהיג, לקרבת שהגיע מי מועד,
 כושר־ביצוע בעל והיה דבריו לכל כן!״

 כאלה קאריירה. לעשות היה יכול מסויים,
 בשעתו, לה, שקראנו קבוצה אותה חברי הם

המנהלים.״ ״קבוצת
כ בקאריירה מדי פשוט משהו יש אולם

 בעל אדם לספק יכול שאינו משהו זאת,
 כדאי כזה לאדם יותר. חזקה רוחנית יומרה
מפל של בנתיב־הכדאי לצעוד יותר הרבה

וחלוצית. מהפכנית גה
 הוא החלוצי-המהפבני הבדאי׳ניק

החתונ שתי על רוקד הוא גאון.
המת נוצרי לנזיר דומה הוא ות.

 בטוח כשהוא בנשפי־חשק, הולל
יחד. גם וכחיי-נצח כחיי-שעה

 בתל- נוחים חיים לחיות יכול כזה אדם
הרו מזוהר ליהנות שעה ובאותה אביב,

 יותר, הפשוטים חברי־מפלגתו של מנטיקה
 של לועי־המקלעים בצל בטראקטור הנוהגים
 מזעזעות יצירות לכתוב יכול הוא הגבול.

 הדורות, כל של מזי־הרעב הנדכאים מרד על
ה האמריקאית במכונית לחזור ואחר־כך

 הנאה, הפרטי לביתו אחרון, מודל נוצצת,
 בשכונה החדיש הסגנון לפי הוא אף הבנוי

ואמידה. תרבותית
השיי תופעה אינו הכדאי׳ניק

 קיים הוא מסויימת. למפלגה כת
 ביפה חבוש הוא המפלגות. בכל

 בתנו־ נאומי-שיחרור נואם דתית,
 ציונית־ עניבה עונד עת־החרות,

ל מפקד של הילה עטור כללית,
ה כובע-הטמכל בפלמ״ח. שעבר
 התחפושות. אחת רק הוא חלוצי

★ ★ ★
 בל־ אישית תופעה זאת היתה ילו ^

 לכתבי אותה להניח היה מוטב בד,1\
 ישראלי, גוגול פעם שיקום יתכן סאטירות.

 פסל לכדאי׳גיק שיקים חדש, באלזאק או
הבאים. הדורות למען ספרותי

בל אישית אינה התופעה אולם
המתפ ציבורית, מחלה זוהי בד.

 חיידקיה ליום. מיום והולכת שטת
הלאומי. הגוף של הניוון זרעי הם

ש מפא״יי, מנהיג בחברת ישבתי השבוע
 ביקש הוא זו. תופעה על באוזני התלונן
 דבר. שווים אינם דורי שבני לי להוכיח
 קולק לטדי כצנלסון ברל את נא ״השווה
להש היה יכול הוא אמר. אבריאל,״ ואהוד

 את או שמיר, למשה יערי מאיר את גם וות
 היא התופעה אלון. ליגאל טבנקין יצחק

כללית.
 חלקו מה הבין לא מנהיג אותו אולם

 העסקן כי הבין לא הוא זה. באסון שלו
תוצאת אלא אינו השני הדור מן המפלגתי

 עצמאי. כאדם שלו זכות־הבכורה העדשים:
 כל על סטיה, כל על לוותר צריך היה הוא

 את להגדיר נסיון כל על מקורית, מחשבה
הרוחנית. מהותו ואת עצמו
 שהוא המפוטם, התוכי נולד כף

זו. אנושית לשבכה הסמל
★ ★ ★

מאד. נחמד להיות יכול מפוטם וכי ך*
 למטרה רק בו להשתמש אפשר אבל * 1

 להגיד אותו וללמד בכלוב להחזיקו אחת:
 או דולקת,״ החנוכיה שקט, שקט, ״שקט,

 ואש ״בדם או חלכה,״ עם התנערה ״קום
נפלה.״ יהודה

ה הדור עסקני על־ידי לו שניתן החינוך
 ילדי־ הם היום של הכדאי׳ניקים ראשון.
אתמול. של תנובה

מאו ילדים היו אלה .ילדי־תנובה
 עם אחריהם רדפה המפלגה שרים.

 בל הקשישים המנהיגים בננה׳לה.
היל למראה מנחת התמוגגו ק*

 מתנועו־ תנועה בל המחקים דים,
 פיהם, מאמרות הגה ובל תיהם

 הם הבל. את להם נתנו שהם עד
 אלא אינו החיקוי בי הכינו לא

 עקרות של כיותר הנלוזה הצורה
וניהיליזם.

פור הראשון, שירו את הילד כשחיבר
 העתון של הספרותי במוסף בהרחבה סם

ב ניענעו קשישים וחברי־קיבוץ המפלגתי,
 הופץ הראשון ספרו הערכה. לאות ראשם
 המפלגתית הספרייה על־ידי טפסים באלפי

 בעל הילד היה אם הקבועים. מינוייה בין
 הדור בכינוסי לנאום לו ניתן פוליטי, אופי

 ישב הקשיש והמנהיג המפלגה, של הצעיר
 בעל היה אם אבהיים• שבחים שופע לידו
 ל־ והפך לקורסים נשלח יותר, צבאי אופי

בטחונית.״ ״אישיות
 הכל היה תמיד סלולה. הדרך היתד, תמיד

 הילד ובמרידות. במאבקים צורך בלי חלק,
׳נזיד־ תמורת אחד מחיר רק לשלם נדרש

 הפורש לנשר, להפכו אי־אפשר
למרומים. וממריא כנפיו את

 מורכב שלה השני שהדור מדינה אולם
ל דומה המדינה כי לניוזן. נידונה מתוכים,

 את קצר זמן תוך המחליף אנושי, גוף
מת לחידוש זקוקה היא שלו. התאים כל

 מנהיגותה ושל הרעיוניים תאיה של מיד
האנושית.

 רעיונות את מחדש לבחון חייב דור כל
מס לעצמו ולכבוש עמם להיאבק החברה,

ה המושגים כל נכונים אפילו משלו. גרת
 לדפוסיו אותם לצקת הדור חייב קודמים,

 העצמאי, גאובו פרי שלו, שיהיו כדי שלו,
 שאמר כפי שלו. ואמונתו תחושתו פרי

 מאבותיך, ירשת ״אשר גיתה: של פאוסט
שלך!״ שיהיה כדי עליו האבק

 ל־ מפלונסק יהודים שהביאו הרעיונות
 הערביים הפועלים את ושגירשו פתח־תקוה,

ל כדי טובים אינם ראשון־לציון, מפרדסי
 את ולהפיל ארץ־ישראל את מחדש אחד

 אנשים רק לחלב. חיפה בין מחיצות־המכס
 את למצוא יכולים החדשה במציאות שגדלו

 האתמול מנהיגי אולם למבחניה. הפתרונות
 היכולת את ליטול'מהם כדי הכל את עשו

הזאת.
 וה• פתרונות, יוצר אינו התוכי

כוחות עם נאבק אינו כדאי׳ניק




