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העתונים) דוכני בכל להשיג החלקים (שני

רבה חשיבות יש לכן מבליט. מורכבים בעתון ידיעה או רשימה כתבה, מאמר, כל
 הדברים, מתוכן יותר לעיתים, חשובה, המלה בחירת למלה.

 הראש־' המושג רעים״. ״נשיא או המצרי״ ״הרודן להיות יכול אל־גאצר עבד גמאל
ש המוכר המנהיג את לתאר בא השני המושג ערבי. היטלר ניצחי, איייב לתאר בא

 עמי. לקיים הימים באחד העשוייה אך ישראל, עם איבה ביחסי כיום הנמצאת מדינה
קובעת. המלה בחירת לגמרי. שונים יחסים

 חדשות, מלים בעצמו ממציא הוא קרובות לעיתים למלים. מאוד רגיש הזר! העולם
 לעצמו מאמץ הוא אהרים במקרים רעיונותיו. להבעת המפריע לשוני, חלל למלא כדי

אחרים. במקומות שנולדו מלים
חשיבותן, את המוכיח נירגש, לפולמוס נושא לאחרונה משמשות כאלה מלים שתי
הדיבור. את לייחד הפעם, רוצה, הייתי עליהן

★ ★ ★
ם, ? עי צו  הביצוע, במלאכת העיקר את הרואים ציבורי, גוף או אדם של גישתו — ׳1 בי

הביצוע. את המדריכה המחשבה בעיצוב זילזול תוך
ב, ז י נ ו ה ט  לקרז המדינה בטחון אה ההופכים ציבורי, גוף או אדם של גישתו — זי ב

בו. לחפור
 בר־ ישראל על־ידי כמדימני, הומצא, הראשון הזה. להעולם מחוץ נולדו המושגים שני
על־יד• תקופה, באותה הומצא, השני פרשת־לבון. בשיא אחדות־העבודה, איש יהודה,

 הרבה עשה הזה העולם אילם אתגר. דו־השבועון עמודי מעל עומרי, בנימין המהנדס
העתון. מסגנון בלתי־נפרד לחלק הפכו הם ברבים. להפצתם

 הגישות לבעלי מאוד ומפריעים בציבור, איתנה אחיזה להם קנו אלה מושגים כי מסתבר
 מסתערים וכאשר המושגים. שני נגד כללית בהתקפה לאחרונה, פתחו, הם הנה כי האלה.
חסרי־ערן. כלים אינן המלים כי מכך ללמוד יש — מלים על המדינה גדולי

★ ★ ★
 כי האשמה מפני להתגונן רדי רשות־הדיבור את נטלו דיין משה וגם בן־גוריון גם

 איי. להפוך ביקשו הם מהונם: טכסיס אותו נקטו שניהם ״ביצועיססים״. הם נערי־החצר
מתוכנו. הרקתו תוך למילת־שבח, המושג
 איננו ״ביצוע הביצועיזב. על זכות בן־גוריון לימד מפא״י מזכירויות של הארצי בכנס

 אמיתות לממש יכול ביצוע רל ממשיים. רעיונות בקירבו מגלב הוא התנועה. מיבח! דק
ע... בכושר הדור גדולת את רואה ואני .רעיוניות, צו  הולכת איננה לרעיון צמידות הבי

לביצוע.״ צמידות עם תמיד
כמובן, אותו, ששאל מדיבריו, לאהד מיוחד ראיון דיין משה נתן כן לפני שבועיים

השאר: בין להישאל. רצה איתן השאלות את
. ב,ביצועיזס המידה על יתר שקועים ספא״י שראשי הטענה על מגיב אתה כיצד ״שאלה:

• המפלגה? של האידיאולוגים מיסודותיה שחרגו עד
 שאי: דרך, קביעת בכל גדול פגם רואה והייתי מושבע, ,ביצועיסט׳ עצמי אני ״תשובה:

 שאנו ש״הביצועיזם׳ חושב אינני ,ביצועיזם׳. מלווה ושאינה למעשה הלכה הגשמה עמת
.״ מהשקפת־עולם מנותק בו, מעורב שאני זה פנים כל על בו, עוסקים . .  
 להתגונן בגניבה, המואשם אדם, יכול הגיון באותו בלשני. לאבסורד כמובן, הגענו, כאן

 מסכים שפלוני בתנאי לאלמוני, מפלוני רכוש העברת פירושה גניבה מושבע. גנב ״אני כך:
 מבעל בכתב אישור מראש לקבל מקפיד כמובן, כשלעצמי, איי אותה. ומאשר להעברה
לידי.״ אותו נוטל שאני לפני הרכוש,

★ ★ ★
 כושר־ הפיכת מפורש: אהד לדבר מתכוון ״ביצועיזם״ במושג ברצינות המשתמש כל

תוצאותיו. יהיו ומה הביצוע, מטרת מה עצמו את ישאל שהמבצע מבלי לאליל, הביצוע
 שהוא מפני עושה, הוא מה לחשוב זמן לו שאין אדם הוא ״ביצועיסט לומר: אפשר

הארץ.״ בבניין עסוק
 הזה בהעולם שנים המש לפני קינן עמום על־ידי נכתב הביצועיזם של הקלאסי התיאור

המונח: שנולד לפני רב זמן ),1011(
 להרוג איך מאוד עסוקים ■אנשים שבימינו ספני לב, שם לא אחד אף מת. מוטל היה בחצר

צחנה. מעלה מוטל, יהיה הוא ככה אז הזמן. את
 מוטל המשותף הבית של שבחצר הבית לדיירי להודיע והחלים וראה אזזד איש שם עבר

מקרי־מוות. על להודיע מוסמך היה לא שהוא מפני לו, שמע לא אחד אף אבל מת.
 הם להקות־להקות. לגווייה, מסביב להתקהל והתחילו ודאמת, את ידעו הזבובים רק

מחריד. זימזום בקול יושביו ועל הבית על הסתערו
 במזזבטים מתגוננים המשפחה בני כל את שם מצא העליונה, לקומה האיש הניע כאשר

 מת.״ מונח בחצר אבל לי, ״תסלחו ואסר: בדלת נעמד הוא אז הזבובים. בפני גדולים
 זבובים. בשבעה איש איש וחבטו המשפחה, בני אמרו עכשיו!״ תפריע ואל מבאן ״לך
 עסוקים?״ שאנחנו רואה לא ״אתה

לבם.״ להודיע ״רציתי האיש. אמר מת!״ מונח בחצר ״אבל
 להרוג גנו ותעזור מחבט תיקח ״אולי המשפחה, כעסה ומפספס,״ עומד שם אתת ״מה

זבובים?״
״. . בחצר ״אבל  שאננות אל מחבט. בידו תקעה המשפחה עוד. יסף ולא האיש, אמר .

לזבובים. ומוות מנגד, עמידה לא בייחוד פחד. ואל
 הס הרי מתו, לא ואם ענות, בקול זבובים הורגים ביחד, כולם שם ׳עומדים הם זככה

הזה. היום עצם עד חיים
 הביצועיכס של חלומו כל הגוויה. את לסלק במקום זבובים ההורג האדם הוא הביצועיסט

אטומית. בפצצה או בטי־אן־טי, למשל יותר. יעילה בשיטה המחבט את להחליף הוא
★ ★ ★

 ״בטחוניזם״. המושג על להתקפת־מחץ יצאו קבוצה אותה של אחרים דוברים שני
 שמפפר לתחמושת דוגמה בו רואה לבון) לאנשי בטעות המונח את (המייחם בראלי מוריק

 במילה שמשתמש מי במדינה. הדימוראליזציה מפיצי ולשאר המסדים לשבועון לבון
למדינה. רעידת־אדמה המנבאים הציניים, לאנשים עוזר מדבריו, מסתבר בטחוניזס״יכך

 מפליאה, בדייקנות זו מענה על חוזר מדובריו, לאחד שהעניק מוזמן בראיון פרם, שמעון
 — לבטחון קוראת אשר בארץ, מסויימים בחוגים באחרונה שהתפתחה הצינית ״האידיאולוגיה

״, .בטחוניזם .
 איני ״בטחוניזם״ במושג שמשתמש מי ביותר. מחוכם ולא גמור, סילוף כמובן, זהו,
מפלגתיות. או פרטיות למטרות הבטחון שם למנצלי להיפך, אלא — לבטחון מתכוון

 (פרשת פוליטי יריב לחסל כדי מסולפים בנימוקי־בטחון שמשתמש מי הוא ״בטחוניסט״
 על ציבורי ויכוח למנוע גולדמן), ונחום כהן (אהרון בלתי־נעימות דעות להשתיק לבון),

ועוד. ועוד פולחן־אישיות, לטפח אישית, קאריירה לקדם היוניים, עניינים
 למשרד־ מייחסת עויינת ״עתונות נשאל: הוא ראיון באותו פרס. למר ברור אינו זה כל

.פוליטיות למטרות ,במחוניזם׳ המונח את הבטחון .  משרד׳ טל השפעתו ניצול למשל, .
״מדיניות בהכרעות הבטחון . .  להצטדק.״ מה על לו ״אין פרס: תשובת .

 הגישה והיפוכו. דבר הם גיסא, מאידר והבטהוניזם גיסא, מחד המדינה לבטחון הדאגה
 למדינה, האורבות הממשיות הסכנות של ומפוכחת שקולה ראייה על מבוססת הראשונה

 עצמב. גורמי־הסכנה לחיסול דרך חיפוש תוך — להתגוננות המתאימים הכלים עיצוב ועל
 נבואות־ תוך מתמדת, פאניקה בטחונית, היסטריה ליצור מבקש זאת, לעומת הבטחוניזם,

עצמה. המדינה בתוך מסויימות מגמות לקדם כדי תדירות, וקריאות־אזעקה מלחמה
טוב, סימן זה הרי ולהצטדק, להסביר להתגונן, נאלצים האלה הטובים האנשים כל אם
 באמצעות החופשית, דעת־הקהל כי הוא סימן

רב. כוח מפעילה עודנה החופשית, העתונות
 אותן — מלים של כוחן אלא אינו זה כוח
 הביטחוניס־ וגם הביצועיסטים גם אשר המלים

הרדוד. ליבם מעומק להן בזים סיס

! >190 הזה העולם2


