
)7 מעמוד (המשך
מוזר? זה האין

 שמתקבצים נתן אייבי של אשמתו זו אין
 ביותר השליליים היסודות מן כמה סביבו

 מש־ בטחוניסטים, שוביניסטים׳ — במדינה
השררה. ומשרתי תמטים־ממאבק

 כלשהו הגיון להיות מוכרה אכל
לגלותו. קשה ולא זו. בתופעה

שונות. סיבות בשלוש טמון הוא
★ ★ ★

 ה־ כי (אם ביותר התמימה -*סיבה
| ה שזוהי בכך טמונה פחות־סימפאטית) |
 מבלי יפים דברים להגיד ביותר הזולה דרך

במאומה. להסתכן
כבו ובכך - הסתכן נתן אייבי

מס אינם סביבו הרוקדים אבד דו.
בדבר. תכנים

 את מביא השלום למען רציני מאבק כל
ה המישטר עם חזיתית להתנגשות בעליו
 זה מישטר מכך. מנוס אין במדינה. קיים

 לא־מלחמה־ של מציאות על כל־כולו מבוסס
 ובתי" אלות להפעיל מוכן והוא ולא־שלום,

זו. מציאות לשנות המבקש כל נגד סוהר
 שאיפה פירושה: לשלום רצינית שאיפה

 לשלם הנכונות ישראל. של המדיניות לשינוי
מ הנתבע המחיר תמורת מצידנו, מחיר

 במדינה׳ הפנימי המישטר שינוי הערבים. צד
ישראל. לערביי הנוגע בכל בייחוד

השלטון. נגד מאבק בקיצור:
 נאיבי מדי יותר הרבה הוא עצמו אייבי

 כלל מעוניין שאינו מכיוזן זאת. להבין מכדי
 כל גילה לא מעולם וגם המדינית, בבעייה

 על מלחשוב פטור הוא בה, עניין של סימן
ה בתמימותה דווקא מצטיינת תוכניתו כך.

ב לוגמי־הקפה לב אל הדוברת עילאית,
 עבד־אל־ עם ייפגש אשכול לוי אשקלון:

מאליו. יסתדר הכל ואז נאצר,
נאי אינם סביבו המרקדים אבל
 ועיקר. כלל תמימים ואינם ביים

 אבל שטות. שזוהי יודעים הם
מאוד. להם נוהה זו שטות

 בשם סוף־סוף לדבר להם מאפשרת היא כי
 של בפוזה ולהתנפח לשלום להריע השלום,

 בסדר להיות שעה ובאותה — רודפי־שלום
 הפרסים. מחלקי ועם אשכול לוי עם גמור

והמענקים. ההלוואות הכיבודים,
בהר זה אבל פשוט. זה נוח. זה
 של מתמימותו סימפאטי פחות בה

עצמו. נתן אייבי
★ ★ ★

 יותר. חשובה השניה ■*סיבה
א הי ן  ההתלהבות את מסבירה |
 השובינים- הבטאונים כל שמגלים

 של מעלליו נוכה במדינה טיים
לשנה. קרוב מזה נתן אייבי
 פרס שמעון טען בכנסת מנאומיו באחד

 האסכולה אסכולות: שתי בישראל קיימות כי
 של כוח־ההרתעד, את הבונה ה׳׳ריאליםטית״׳

 לשלום, סיכוי שום אין כי והיודעת צה״ל
ש לשלום, השואפת ה״רומנטית״, והאסכולה

בהקיץ. והוזה המציאות מן תלושה היא
להפ מנסים אנו שנה חמש־עשרה מזה

 להוכיח, מנסים אנו זו. כוזבת תמונה ריך
 שלנו שאיפת־השלום כי ובמעשים, בהסברה
מפו ראייה על מוצק, ריאליזם על מבוססת

המציאות. של כחת
 מאבק• של העיקרית החזית זוהי

ה את לשכנע בישראל: השלום
 השיגרתי, הריאליזם מול כי ציבור

 הבטחה השלטון של חסר-המעוף,
 רב־ חדש, ריאליזם עומד ניסטי,
מחנה-השלום. של ומהפכני, תנופה

 ונסיגות, כשלונות הרבה תוך לאט־לאט,
 לבסס התחלנו זו. בדרך להצליח התחלנו
 בשתי עומדים שאנו התחושה את בציבור
 אוטו־ שאיננו המציאות, קרקע על רגלינו

ה קול הוא שקולנו ודון־קישוטים, פיסטים
לפ הצלחנו לכך הודות רק המפוכח. הגיון

 את לסתום מנסים זה ובגלל לכנסת, רוץ
שם. פינו

 אותו הבמה על הופיע והנה
קל שכל־כך ונאיבי, נחמד צעיר

 לתארו קל שכל־כך ממנו, לצחוק
 הנראה וחצי-מוקיון, כהצי־מטורף

 של התיאוריה לכל חיה כהוכחה
 נערים רק שאכן פרם: שמעון

 שאכן בשלום. מאמינים תמימים
יזו ״מיבצעי-שלום על הדיבור

 החדש, הכוח מצע כלשון מים",
 אי פירסומת של תעלול אלא אינו

בדרני. מעשה״קונדס
 וקול־ השוביניסטיים הבטאונים עטו לכן

 במלחמת־ נתנו לכן נתן. אייבי על ישראל
מ שיצאה מילה לכל פירסום־ענק הבחירות

 ללוחמי־ הפה את שסתמו בשעה בה — פיו
 כדי קאריקטורה, ליצור ביקשו הם השלום.
 מחנה־ של נאמנה כתמונה לציבור להציגה
 כאילו פנים העמידו הטיסה ולמחרת השלום.

מחנה־ כמאבק כמוה זו נאיבית הרפתקה

 פעמים כמה בכך התנסינו כן לפני עוד
 על ברצינות לדבר שניסינו אימת כל בכנסת.
 לעברנו צעקו השלום, למען בפעולה הצורך

לקאהיר!״ ״טוס חרות: מספסלי
 אם אשם נתן אייבי אין ושוב:
 לחלעיג כדי הצגתו את מנצלים

 עתיד תלוי בו מחנה-השלום, על
 הטיסה, מאז קיומה. ועצם המדינה

בכנותו. לפקפק מקום כל אין
עימו. להתמודד ויש קיים, הניצול אבל

 ההרפתקה שתישכח שאחרי לוודאי קרוב
 מישקע דווקא יישאר ההתרגשות, ותישכך

 שמדיניות־השלום הציבורית: בתת־ההכרה זה
 וחסרת־ נאיבית נחמדה, להרפתקה משולה

 שהיא ברצינות. עליה לדבר שאין שחר.
 לוחמי־ שכל פורים. של לאווירה שייכת
 גנב ושהוא נתן, לאייבי דומים השלום
חה־חה־חה. ההצגה, את מכולם

★ ★ ★
 שתי על עולה השלישית סיבה

 כאן כי יותר, מסוכנת היא קודמותיה. | (
הממשי. המדיני למישור עולים אנחנו

 בפי לראשונה, הושמעה, היא
 ישראל וממשלת בן־גוריון, דויד

לעצמה. עתה אותה מאמצת
 עולמית הפגנה היתר, ״זו כתב: בן־גוריון

 ששליטי בעוד ישראל,״ של השלום רצון של
 להשמיד שיש והערב השכם ״מכריזים ערב
 בהרחבה פורסמו אלה דברים ישראל״. את

העולם. בעתוני
 תמיד הופיע בישראל הבטחוגיסטי המישטר

 בישראל ילד כל שוחר־שלום. של בפוזה
 ומנגנון־התע־ אימו, חלב עם זו תורה יונק

 (בהצלחה מנסה המדינה של האדיר מולה
בחו״ל. להפיצה והולכת) פוחתת

 שאין כאמת אומרת, זו תורה
ב רוצה ישראל אחריה: להרהר
בש תמיד רצתה ישראל יטלום.

 כשלום. רוצים אינם הערבים לום.
 לא לעולם ואולי רצו, לא לעולם
להשמידנו. זוממים הם ירצו.

 מחשבתית עצמאות של רבה מידה דרושה
ממש מסולפת. תמונה זוהי כי להבין כדי
 אבל — בשלום רוצה אומנם ישראל לת

 לעמדת ללא־תנאי הערבים ייכנעו בו בשלום
כש רק ייכון אמיתי שלום ואילו ישראל.

 כשכל עמדותיהם, את ישנו הצדדים שני
 תמורת סביר מחיר לשלם מוכן מהם אחד

רעהו. ויתורי
 הזרים העיתונים (אחד הלונדוני הטייטס

 נתן אייבי טיסת את תיארו שלא המעטים
 דברים כמה לומר כדי ניצלוה אלא כקוריוז,
למעשים כי אמר הוא כך. על רמז רציניים)

 אינה שישראל מפני ממשי, ערך אין כאלה
 הוא השלום. תמורת מחיר שום לשלם מוכנה
 שלום של האשליה בפני ישראל את הזהיר

ללא־מחיר.
 אייבי ואומר: בן־גוריון בא והנה

הו הוא חשוב. מעיצה עשה נתן
 בשלום. רוצה שישראל לעולם כיח

 התעמולה את חיזק הוא כלומר:
 ו■ חשוב קלף לה נתן הרישמית,

דדמאתי.
 הדברים את להציג יש בן־גוריון, לדעת

 ממשלת (קרי: שישראל הוכיח נתן אייבי כך:
 כי הוכיח גם הוא בשלום. רוצה ישראל)
 נשיא שהרי — בשלום רוצים אינם הערבים
ב שהייתו וכל עימו, להיפגש סירב מצריים
טכנית. נחיתה רק היתד, מצריים

 מנגנון־התעמולה כל עבר האחרונה בימים
 ובכך — זה לקו בחו״ל ישראל ממשלת של

הפסיכו במלחמה לטכסים נתן טיסת הפכה
וערב, ישראל בין לוגית
 שהבין הראשון בן־גוריון היה במיקרה לא
התעמו למען אייבי את לנצל אפשר כיצד

 זה היה כי הבטחוניסטית. הרישמית לה
 של רעיונו את לראשונה שהמציא בן־גוריון

אייבי.

 השווה זזדש, מבט בן־גוריון, של בטאונו
 בת־גלים, למיבצע נתן טיסת את השבוע
 בכוונה 1954ב־ שאורגן פרובוקטיבי מיבצע
ולהד במרחב מתיחות ליצור כדי תחילה

מצריים. נגד בריטית צבאית התערבות ביק

 אימת כד שהכריז, הוא בן־גוריון
 ל־ מוכן ״אני :למלחמה •טהתכונן

 עבד- עם ולהיפגש לקאהיר טוס
 סיסמה זאת היתה אל־נאצר!"

פעולה מכל להתחמקות מצויינת

להכ מצויין ואליבי השלום, למען
מיבצע-סיני. נת

 שרוצה מי כל בעיני הד מוצאת והיא
ה במיפעל כמו ההפקר, מן בשלום לזכות

הפישפשים. בשוק כמציאת פיס,
 מסתפק הוא זאת. להבין יכול אינו אייבי
לכ אין ובוודאי בחלקו, שנפל הרב בכבוד

כך. בשל עליו עוס
כבר הזריזים התועמלנים אבל

 הם וכך מעשהו. על מתלבשים
 לקלף יד, במחי להפכו, עלולים
הבטחוניסטי. במערך חשוב
 לחזור נתן את שיעודדו לוזדאי וקרוב

 העולם ברחבי בשמו ולהופיע 'מעשהו, של
 ובהתחמקות הרישמי, הקו את כמחזק —

אמיתית. מפעולת־שלום
 ימים שיאריך מישקע, ליצור יכול זד, גם

עצמה. הסנסציה מן יותר הרבה
★ ★ ★

ההרפת־ של המאזן עיקר כן, אם הו, *
 יעבור שלילה. בו ויש חיוב, בו יש קה. ן

השלי על גבר החיוב אם שיתברר עד זמן
לד,יפו• או לה,

במלאכת העוסקים אנו, אחרת: או כך
 של רגעים שידענו רבות, שנים מזה ך,שלום

איננו שיברון־לב, של ורגעים חדוזת־הישג
בניסים. מאמינים

 הוא השמים. מן יפול לא השלום
מטוס. כנפי על גם יבוא לא

ו רבות, חזיתות יש השלום על למאבק
 לספוג יש זה מאבק למען רבים. גיבורים

 כפי לטייבה, הכביש על אלות של מהלומות
 שתעמודנה האמיצות הבחורות אותן שסבלו

 גיבורים דרושים השלום למען לדין. עתה
 ל" האומץ להם שיש — דימוים אורי כמו

 להיות בלתי־פופולאריים, מעשים עשות
גבו על להינשא תחת הרוב על שנואים

 הגבורות). שבכל הגדולה (וזוהי הרוב של
 חשאיים, מגעים לנהל יש השלום למען

 לא שהציבור מתסכלים, פעם ולא ממושכים
להיא יש השלום למען לעולם. עליהם ישמע

 קורבנות תוך בארץ, המישטד לשינוי בק
מתמדת. והסתכנות אין־סוף

 מקום בהחלט יש זה במאבק
 לתעלול'־ דרמאתיות, להרפתקות

 נועזים. למעשי-יחידים פירסומת,
משו יהיו אלה •טמעשים בתנאי

 כראוי מוכנים יהיו במאבק, לבים
מתוכ חלק יהיו מדינית, מבחינה

וארוכת־טווח. מעשית נית
 — מזה ההיפך היה זה מעשה והרי

ב במצריים שואפי־השלום את העמיד הוא
ול למעשה, להתכחש אלא יכלו שלא מצב
משועמם. כמטורף אייבי את תאר

 ב־ בניסים, להאמין הפיתוי יבוא פעם מדי
^01111^1]* 1(£118 £X, שיק במלאך
 התיאטרון, במת על כמו המכונה מן פוץ

הקורבנות. ואת המאמצים את לנו ויחסוך
קיצור־דרך. אין זה בנתיב אבל
 פנים־אל־פנים בשיחות טעם שיהיה לפני

 לגבש להקים, צורך יש ערב, מנהיגי עם
 מחנה רק בישראל. מחנו■,־השלום את ולבסס

מדי על להשפיע יכולתו את שיוכיח כזה,
 עם ממש של בברית לבוא יוכל ישראל׳ ניות

הערבי. במרחב כוחות־השלום
ירו דרך מובילה לקאהיר הדרך

וקלנפווה. טייבה דרך וגם שלים.
 נתן, אייבי של זה כמו בני־יומם, מעשים

ב תלוי זד, להזיק. ויכולים להועיל יכולים
 בבעלי־המעשים גם תלוי זה דברים. הרבה
 אם תלוי זה יהיה עצמו נתן בידי גם עצמם.
 שינוצל או חיובי, מישקע מעשהו ישאיר

 להם שהזיק כפי לכוחות־השלום, להזיק כדי
הבחירות. בעת
סבי המרקדים בין יימצאו אחרת, או כך

 את לנגח כדי מעשהו את לנצל שינסו בו
הא בחודשים זאת עשו הם מחנה־השלום.

 יש הבאים. בחודשים זאת יעשו והם חרונים,
 ה־ ברוח סלחנית, בסבלנות לכל להתייחס

הערבי: פיתגם
ממ השיירה נובחים, ״הכלבים

בדרך.״ שיכה

־ההצגה את להם ״גנבו בבחינת השלום, . . .

לאוגזגיגז עלילווזיו על גזבפר אייבי וזברזיגזר: גיבור


