
 גם מהווה בלוף, על בתגובה שנולדה זו, שמגמה יתכן
 הפזורים הכושים, מיליון 20ל־ כי בלתי־מודע. בלוף היא

 הדרוש והכלכלי הפיסי הכוח אין ארצות־הברית, ברחבי
זה. מסוג למאבק

 רחוקה זו .פעייה גם נראתה תשכ״ו בסוף
השנה. כראשית מאשר יותר מפתרון

תרבות־יוז גזגזפמז של בלוף

1 תשב״ו ואיש!!שנה
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 תשכ״ו על חותמו את שהטביע השלישי מושג *־־•
 המעצמה ארצות־הברית, של הגדולה אויבתה אצל נולד | {

סין. אסיה: שבמיזרח המסתורית
ה כ פ ה . מ ת י ת ו ב ר ת

 זרעו הם ביותר. תרבותיים היו לא החיצוניים גילוייה
 עודו זוועות־הנאצים שזכר המערבית, האנושות בלב חלחלה

 .גיוס ברחובות, פוגרומים ספרים, שריפת בלבה. טרי
 מישטרת־עזר, בתור משולהבים צעירים של פלוגות־סער

 וריקודים צורות־לבוש על חרם הטלת בתי־תפילה, הריסת
הנאצי. האוייב נגד והסתה במלחמה איומים ומנגינות,

 שמאחורי המציאות אך בלוף. זה היד, תרבותית, כמהפכה
 הנסיון קודמות: מהפכות של מתילדותיהן ידועה זד, בלוף

 הבמה, מן לרדת העומד ראשון, מהפכני דור של הנואש
 שאיבד הצעיר, לדור הנוקשים דפוסיו את בכוח להוריש

הקיצוני. המהפכני הלהט את
 נדון חדשה סינית חומה להקים הנסיון כי ספק אין

טבעיים. תהליכים ימים לאורך לעצור אי־אפשר לכשלון.
התרבו המהפכה הטילה תשכ״ו כסוף אן*
 חלק היא גם בי - העולם על ככד צל תית

המלחמה. סכנת לתהום ההתדרדרות מן

ףדשיב בוזזות אור.• רן!2

 התמונה את יצרו הבלופים וריבוי הבינוניים לטון
 הזאת התמונה בשולי לפחות אך תשכ״ו. של העגומה י¥

 ההתלכדות נסיונות המחאה, נסיונות — סימני־אור נראו
חדשים. כוחות של

 ויועצו אחיו קנדי, רוברט של כוכבו דרך בארצות־הברית
 בוויאט־ חדש לקו בזהירות, הטיף, הוא שנרצח. הנשיא של

 הדהים תשכ״ו בסוף הכושים. מאבק עם הזדהה הוא נאם.
 דעת־הקהל במישאל נתגלה כאשר העולם, ואת ארצו את
 ג׳ונסון על אותו מעדיף האמריקאי בציבור ניכר רוב כי

לנשיאות. כמועמד
 לא משופשף, פוליטיקאי הוא הצעיר קנדי

 הוא לג׳ונסון בהיטוואה אף צרוף. אידיאליסט
 מנהיגות. של וסיכוי קידמה של דרך מסמל

ה לשנים טובות מבשרת התלולה עלייתו
כאות.

ה לפני מתחת בסין, הפועלים הכוחות מה לדעת אין
 :׳־ האדומים״ ״המשמרות בגיוס הצורך עצם אך שטח.

כאלה. כוחות ישנם כי מוכיח התרבותית״ ב״מהפכה
 לבית״ ללכת מוכנים צעירים סופרים היו ביוגוסלביה

 קפוא. דיקטטור• מישטר על ביקורת למתוח כדי הסוהר,
 קשוח בנסיבות לבית־הסוהר סופרים הלכו בברית־ד,מועצות

יותר. עוד
 זה מסוג כיותר המעניינת התופעה כי יתכן

בהולנד. הופיעה בתשב״ו
 (״פרובוקטורים״), ״פרובוס״ של תנועה נתגבשה שם

 פרובוקציות באמצעות הציבור את לעורר שמטרתם
 בנסיכה פצצות־עשן הטילו הצעירים הפרובוס מרגיזות.
ה למען הפגינו המישטרה, את תקפו לגרמני, שנישאה

 בבחירות קולות אלף 14ב־ זכו ולבסוף בוויאט־נאם, שלום
לעיריה. יוצא־דופן מועמד והכניסו באמסטרדאם

לכדור־ מסביב אחרות ומאות — האלה התופעות כל
 את במהותה לשנות מכדי מדי חלושות היו — ד,ארץ

השנה. תמונת
 הגלגל כי התקווה את לפחות יצרו הן אך

 מאוחר יהיה שזה לפני הבאות, בשנים יסתובב
 כוחות מתגבשים השטח לפני מתחת וכי מדי.

ה המיצעד את היום כבוא שיחדשו חדשים
והשותפות. השוויון השלום, יעדי אל אנושי
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 בבואה בתשכ״ו גם השתקפה ישראל של הקטן ראי ף•
העולמיים. התהליכים כל של נאמנה

ה אובדן של הבינוניות, שלטון של התופעה בה בלטה
מנהיגות.
 ככאלו• כלופים, להפריח המגמה כה כלטה

 עם ברצינות להתמודד תחת צבעוניים. נים
הגורליות. הבעיות

 בה נחל חדש כוח השלישית. התופעה גם בה חסרה לא
והרעיונית. הפוליטית בזירה אחיזה לו קנה ראשון, נצחון
 להטביע כדי חזק די עדיין היה לא זה חדש כוח אך

 היה יכול לא ממילא תשכ״ו. של ישראל על חותמו את
 שמץ ללא מגיע, זה תואר שלה. איש־השנה את לה לספק

 התופעות שתי את אחר מכל יותר המסמל לאדם ספק. של
הראשונות:
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 בא תשכ״ו של ביותר המרתקים הרגעים חד
כוזבת. ידיעה של כתוצאה ^

 פבריאד, חודש של האחרון ביום בצהריים, השני ביום
 הופל נתן שאייבי זר, כתב הודעת פי על ישראל, קהל הודיע

ונהרג. פורט־סעיד ליד
ה בעיני התל־אביבי בעל־ד,מסעדה נראה רגע לאותו עד
 לקאהיר טיסה על דיבוריו שכל כמוקיון׳ הישראלי ציבור
תעלול־פרסומת. אלא אינם

 גוון לפתע לדבר נתנה מותו על הידיעה אך
 הפך דקה תוך טראגי. אכל רציני, לא - הדש
לאומי. לגיבור נתן

 בלוף. היתר, כולה הידיעה כי נתברר מעטות שעות כעבור
 בשום כרוכה היתד, לא עצמה שהטיסה אלא בלבד, זו ולא

 לידידיו מצריים דיפלומטים סיפרו מראש שבועיים סיכון:
ב יקבלוהו במצריים, יופיע שאם בפאריס נתן אייבי של

שבא. כלעומת בשלום מייד ויחזירוהו אדיבות
 מיקרה זה היה האם הבלוף? את המציא מי

 מתוכנית חלק מחוכם, מעשה־כיום או תמוה,
יהסי-ציכור? של ערמומית

חשוב. היד, לא וגם תשכ״ו, בסוף ברור היה לא הדבר
 נתן אייבי לכבוד הריעו המונים שלו. את עשה הבלוף כי

ההתעניינות. במרכז עמד ימים כמה ובמשך בחוזרו,

זזל שלגם של \זבלוף

 אילו פעילותו, את רגע באותו נתן הפסיק ילו
 שהיה יתכן וחד־פעמי, סימלי כמעשה הטיסה את השאיר

תשכ״ו. של השנה איש של לתואר הוא זכאי

ר ״שרום במטוס ממריא נתן א״ב׳
לכך. מסוגל היה לא נתן אך
 של כתחבולה במיקרה, הגיע טיסת־השלום רעיון אל

 משהפך עתה, חרוץ. בכשלון שנסתיימה מערכת־בחירות
 היה יכול לא הוא להפסיק. היה יכול לא לגיבור־הרגע,

 להמשיך היה מוכרח הוא פשוט. בעל־מסעדה להיות לחזור
הפרסומת. במוקד להישאר כדי הבלופים, בדרך

 מכירה שהובילו מסע־הבלופים, את ערך ובך
 המדינות. ראשי עם להיפגש כמטרה לכירה,

 הפרסומת אך אותו. קיכל לא מהם אחד אף
 משועשעים, עתונאים על-ידי לו שנעשתה

אותו. סיפקה
 לתוניס טס בורגיבה, אל־חביב את שהביך במיבצע־סרק,

 עם שיחתו זו. שוחרת־שלום לארץ להיכנס הורשה ולא
 בין מרירות של מישקע אחריה השאירה סארטר ז׳אן־פול

בפאריס. שוחרי־השלום
 תחבולות־ של יותר עוד נמוכה לרמה לרדת נאלץ בסוף

 של ערב לירושלים, מיצעד בחדשות: להישאר כדי פירסומת,
 שזה מבלי השלום, בשם זה כל אנדרטה. הקמת אמנים,
 בצעד אף הציבור את יקרב שזה מבלי לשלום, דבר יתרום

השלום. של האמיתיות הבעיות לקראת אחד
 פירסומית? מבחינה זד, מיבצע הצליח זאת, בכל מדוע,

 כל שיטתי באופן המחרימים עתונאים, למענו עבדו מדוע
 יחסי־ ואנשי אמנים נמצאו מדוע אמיתית? יוזמת־שלום

 לו וכתבו נאומיו את חיברו כתרים, לו שהכתירו ציבור
,מצעים?

סימפטום נתן אייכי פריטת היתה זו מבחינה

ודוג - כתיטכ״ו ישראל של הכללית לאווירה
וחמורים. חשוכים יותר הרכה לדכרים מה

המציאות. מן בריחה של אמצעי הוא הבלוף
 מסוכנת בבעיה כביכול לטפל ניתן בה דרך הוא הבלוף
ברצינות. עימד, להתמודד מבלי ומסובכת,

 של. פנים העמדת של שיטה היא הבלוף
 ומכלי' כדבר, להסתכן מבלי ואומץ־לב, העזה
כלשהו. מחיר לשלם
 — שלה הציבור להד ובעיקר — נתן אייבי לתופעת היו

 ההסבר אולם נכונים. רבים מהם ומגוונים, שונים הסברים
זה: הוא והמרכזי, העיקרי,
 נאלצו החברתית, העילית אנשי ובעיקר ישראל, המוני

 השגת היא המדינה של המרכזית הבעייה כי בעובדה להכיר
במרחב. והשתלבותה השלום

 את להסיק מוכן היה לא איש במעט אכל
זו. מהכרה המתחייבות המסקנות

 בלתי־פופי־ דברים ולהגיד יוצא־דופן להיות מוכן מי
לאריים?

 קולו את להרים לאומנית, היסטריה של ברגע מוכן, מי
צר,״ל? של פעולת־תגמול נגד

 על לחשוב כלל יתכן שלא מלא בפה להגיד מוכן מי
ערביים? פליטים לקלוט נכונות ללא שלום
 מתבטא זה מחיר וכי לשלום, מחיר שיש להצהיר מוכן מי

ובסיכונים? בוויתורים
 יוזמת- פיתוח לשם כי ככך להודות מוכן מי

 כארץ המישטר כשינוי צורך יש רצינית שלום
 חדש, פוליטי כוח להקים יש כן על וכי -

 על-ידי יוחרמו כיוצאי־דופן, ייראו שחבריו
 שד קורבנות להביא יידרשו הקיים, השלטון

וקאריירה? בכוד כסף,

וד*ית9 סנסציה ׳וצו ונווס-ססיד.
 חברת- של לאווירה התאימה לא והיא הקשה, הדרך זוהי
 רחוב של השבעה לבוהימה הוותיקה, ישראל של השפע

 לאומנית בשינאה הנגועים לרבבות לא ובוודאי דיזנגוף,
לערבים. עמוקה
 בפתרון נתן אייכי תופעת כאה אלה לבל

 חצי- תוך אותו, לרומם היה אפשר מצויין.
 כמה דו להקדיש ככתב, אותו לשכה היוך,
 כדי לצאת זאת ובצורה - האלטורה של דקות
הדור. של המרכזית הכעייה כלפי הוכה
 עם הליכה בכך יש להיפך: כספי. נזק אין סכנה, אין בכך

 בסופיס־ הדוגלים לסנובים אפילו המתאים משהו האופנה,
המועיל. עם הטוב את לחבר אפשר כך טיקציה.

ה־ של - והמסוכנת - הגדולה המעלה זוהי
<♦ 1 ״ ~גלוי•

את־ייא של \זבלגף

 רק לשגשג יכול בולטת, ציבורית כתופעה בלוף, ך״ז
 זוהי והתפרקות. אסקאפיזם חוסר־אחריות, של באווירה | |

 ליבה בנבכי כאשר מסויים: בשלב חברת־השובע של תופעה
 עוד אי־אפשר כי אחד מצד להרגיש זו חברה מתחילה
היא אין כי שני ומצד עליה, המאיימות מבעיות להתעלם


