
במדינה
העם

 האביב חג
והשלום

ה מרחבי את כיסה פרחי־ההדרים בושם
 של והאספלט הבטון מישטחי אפילו ארץ.

המש בניחוח בלילות אפופים היו תל־אביב
 כל היה יכול הלוח, על להביט מבלי כר.

האביב. בא הנה כי לחוש בארץ אזרח
 והנגינה, הזימרה קולות הצטרפו הריח אל
 האביב. של לתופעת־לוזאי הפכו הם שגם

כ ירושלים, את שהקיפו הצועדים, מחנות
הישראלי. להווי חדש פולחן והוסיפו אילו
 הדתי לחג הוסיפו הפסח, חג ערב אלה, כל

 של בדורות חסרים שהיו מימדיו, מלוא את
 הקשורים האביב, חג של מימדים גלות:

והטבע. האדמה בסממני
 מימדים לבשו השנה חדשה. תפילה

המ רבבות כאשר מיוחדת, משמעות אלה
השל הארץ נוף עם שוב התייחדו טיילים

המבותרים. חלקיה עם ולא מה,
 קיננה זאת, התייחדות לחדוות מתחת אך

שע בלתי־מסוייגת: השימחה שאין ההיגשה
 והשאלה בחלל. גדול סימן־שאלה מרחף דיין

 האלה, השטחים עתיד היא פיתרון הדורשת
ה עתיד וערבים, עברים בין היחסים עתיד
בארץ. שלום

 תפילה נוספה ההכרה, לסף מתחת וכך,
בירוש חבאה לשנה הנושנה לתפילה חדשה
לים:

בארץ.״ שלום — הבאה ״לשנה
הו הירדן גבול על החדשה ההתלקחות

זו. לתפילה דחיפות של גוון סיפה

פרשות
מדוע
איטר סולק

 במדינה קמה לא מלחמת־השיחרור מאז
 יערי, ועד מבגין כזו: ביטחונית פאניקה

 של קיתונות שפכו אנשי־האופוזיציה רוב
בן־גוריון. ממשלת של מחדליה על רותחין

ממו שהיה הראל, איסר .1962ב־ היה זה
 כל את אז כינס שירותי־הביטחון, על נה

 המצב את בפניהם צייר עיתונאי־ישראל,
 אחדים כתבים משחור. שחורים בצבעים

 על־חשבון לגרמניה, בנסיעת־חינם זכו אף
 על מבון לדווח כדי — סודיות קרנות
גר מדענים של הימצאם האימתני: הנושא
 המי־ הצבאית התעשייה בשירות מניים
 על המדינה את להשמיד המאיימת צרית,

תושביה. כל
 שיהפכו חמושים, טילים מכינים ״הם

 שופרי־ רעמו לאיי־חרבות!״ ערי־ישראל את
 על־ מטוסים בונים ״הם איסר, של התעמולה

בתינו.״ את שיפציצו קוליים
 פצי מפתחים האלה ״הנאצים מכל: ונורא

המדינה!״ כל את שתרעיל צת־קובאלט,
 והיסטריית־ הפאניקה נעלב. הממונה

 כותרות עשו בעיקבותיה, שפרצו הריגול
 בכמה ואף ישראל, עיתוני בכל ראשיות

באירופה. הגדולים העיתונים מן
במצ גרמניים מדענים החלו זמן, באותו

ב שהתפוצצו מעטפות־תופת, לקבל ריים
 בן־גל יוסף נעצרו בשווייץ נפתחו. בו רגע

 אשר ישראליים כמרגלים יוקליק, ואוטו
 נאצר; של הגרמניים שכיריו על לאיים באו

 בפארלמנט לדיון מעצרם עלה בגרמניה ואילו
 על־ בתוקף נדרשת הגרמנית כשהממשלה —
 הנתינים של פעילותם את למנוע ישראל ידי

בארץ־הנילוס. שלה
 ההמולה בכל נבהל, שלא המעטים אחד
 שר־הביטחון. סגן אז פרס, שמעון היה הזאת

 שנמסרו שהנתונים משוכנע היה פרם, כי
 עד מנופחים הראל איסר על־ידי לפירסום

מבחי בלתי־מבוסס, אפילו ושחלקם אימה,
מדעית. נה

 רבים, מאמצים פרס שמעון הפעיל כן על
 בן־גוריון •התוצאה: הזקן. את בסוף שיכנע
 נגד הסודית הפעילות את להפסיק הורה

במצריים. הגרמניים המדענים
 הבום שאין על שנעלב הנרגז, איסר

 בטריקת־דלת. התפטר שיפוטו, על סומך
 הפרשה שירדה עד רבים חודשים חלפו
הישראלית. העיתונות דפי מעל

 מה בשקט: לשאול, אפשר כבר כיום
באמת? אז קרה

 מעלה הסוס על האיש לוץ החדש בספרו
כמה אבנרי, אריה ידיעות־אחרונות, כתב
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אלאבאמה. במדינת אשר במונטגומרי לביתה, פארקם
 כדי ממקומה, לקום רוזה על ציווה האוטובוס של הלבן הנהג
 מפרך יום אחרי עייפה, הייתה היא סירבה. רוזה לבן. לאדם לפנותו

 הועמדה והיא למשטרה, אותה הוביל הנהג כאבו. רגליה קניות. של
ל״י. 35 בםך נקנסה הנהג, להוראות להישמע סירובה בעוון למשפט.
 אלף 50 של ריגשי־התיסכול כל להתפרצות הביא זה קטן מעשה
 שביתת־ הכריזו הם אז. עד השלווה, מונטגומרי בעיר הכושים
לכושים. היסטורי בניצחון נסתיים יום, 381 נמשך החרם נוסעים.

 כוחם רב מה הכושים הוכיחו הראשונה בפעם
מלוכדת. פעולה של סיכוייה רבים ומה הכלכלי,

 היה לא הוא .26 בן צעיר, כוהן־דת אז כיהן מונטגומרי בעיר
 לאצולה למעשה, שייך, היה הוא דלת־העם. בן לא ׳ וגם המקום, בן

 מיכללה חניך אטלנטה, בעיר אמיד כוהן־דת של בנו — השחורה
מעורבות. בכיתות גם ופופולארי מצטיין תלמיד מכובדת,
 מכן לאחר קינג. לותר מיכאל אביו, כמו נקרא, שנולד בשעה

 קינג, לותר למארטין בנו שם ואת עצמו של שמו את אביו שינה
 בגרמניה. הרפורמציה את שחולל הגדול, הדתי המהפכן שם על

 בכמה שירת אביו, בכנסיית כומר הפך הצעיר קינג לותר מרטין
דרך־חייו. את ששינתה העיר — למונטגומרי הגיעו עד מקומות

נתבקש בעיצומה, הייתה כבר כששביתת־הנוסעים

המתים בארון קינג לותר מארטין
״2גו1,מי 15319,^ "!ומגן(־{

 שמו נודע כבר מעטים שבועות כעבור אותה. לנהל
מנהיג. קם ארה״ב ישל הכושים מיליון 19ל- בעולם.

וגאנרי \זרצר ישג, בעצבות
 מנהיגים יש הרצל. כמו שלמה, מהפכה' המסמלים מנהיגים ג*ש

השני. לסוג שייך היה קינג לותר משלביה. אהד רק המסמלים 7
 אברהם הכריז מאז שנים, מאה במשך היעודה. לשעה בא הוא

 בעולם ארצות־הברית של הכושים חיו העבדים, שיחרור על לינקולן
אכזרית. ומציאות חמודים דיבורים של וצביעות, שקרים של

 של רגע בכל שהושפל השחור, האיש התרעלה. בום מלאה עתה
 בגורלו. מאס נחיתותו־כביכול, את לשכוח לו ניתן לא שמעולם חייו,
אטום. בקיר נתקל והוא השטר. בפרעון רצה הוא

 ההמונים, של הרגשת־הייעוד את שיעורר לאדם זקוק היה הוא
בכוחם. אמונתם את גאוזתם, את תחושת־הליכוד, את

 אבק־ או אדיר כוח להיות יכולים איש מיליון 19
עצמם. שלהם בהרגשתם תלוי הכל אדם.

 ההתנגדות תורת על גאנדי מוהנדאם הכריז במיקצת דומה במצב
היב ברחבי מכן ולאחר בדרום־אפריקה, ההודים של הבלתי־אלימה

 טב־ חוכמה גם אלא מוסרי, עיקרון רק זה היה לא ההודית. שת
 היה די הודים. מיליוני מאות על שלטו בריטים של קומץ סיסית.
 שהשלטון כדי משותפת, לפעולה להתעורר בכוחם, להכיר להודים

מאליו. לקיצו, יגיע הזר
 גם הספיקו, ותחושת־הכוח שאיפת־החרות יצירת

ממושכת. מלחמת־שיחרור בלי
 הנד בלתי־אלימות, פעולות כי האמין, הוא זו. תורה קלט קינג
 והרגשת־ליכוד, גאווה בליבם הנוטעות אופי־הכושים, את חשלות

פעו כי ידע גם הוא האמריקאית. בחברה הכושים לשיחרור יביאו
 החזק הלבן הרוב ינצח בו אשר למירחץ־דמים יביאו אלימות לות

הנחשל. הכושי המיעוט את בנקל
 בכוחו מוסר, של בכוחו קינג האמין מכל יותר אף

 רק היה לא בכף אלים. כוח כל על לגבור הצדק, של
מנצרת. ישו של גם אלא גאנדי, של יורשו

שווגרה ושעאגז רבניגז אחיים
ע 0*11 יזרז■■ 11* ן

 הכושים קינג. של דרכו הצליחה שנים תריסר משך ף*
 אף ולעיתים מקומית, לפעולה התארגנו התלכדו, התעצמו,

 איסטראטג לא גם מוכשר, מארגן היה לא קינג ארצית. לפעולה
 לדבר מסוגל שהיה אדם המהפכה, של קולה היה הוא מחונן. פוליטי

 אשה של ליבה ואל שכלתני לבן עולם של ליבו אל אחת ובעונה בעת
ורגשנית. פשוטה כושית
 מסאן- האנושות טובי את שהלהיב העולם, את שכבש שיר

נתגבר!״ ״אנו דרכו: את סימל תל־אביב, עד פראנציסקו
 שהכדור לפני עוד סתום, למבוי הגיעה דרכו אבל

לחייו. קץ שם
 במהירות הכושים בעיית את לפתור יכלה לא אי־האלימות כי

 ולחופש לקידמה לשודיון, הצמא את לעורר הצליחה היא הדרושה.
זה. צמא להרוות לא אך —

 — הכושיים בגיטאות קמו יותר, צעירים יותר, חדשים אנשים
כמו סיסמות קינג. תורת על שהאפילה חדשה, בשורה היתד, ובפיהם

 רדפו שחור״, ״שילטון ולבסוף שחורה״ ״אומה שחורה״, ״עוצמה
 יעיל נראה הקוטל, הבוזז, המצית, המשתולל, ההמון זו. את זו

גזענית. פלוגת־סער מידי מהלומות הסופג ההמון מן יותר
 הפרי■ השחורים, בגיטאות התהלכה חדשה סיסמה

הישרפיז״ תינוקת, הישרפי, הסבלנות:
המדכאת. הגזענית, הלבנה, — כולה ארה״ב היתה ה״תינוקת״

 לגשר ניסה לעיתים זו. מהפכה מול לעמוד היה יכול לא קינג
 הליברלים עם בברית האמונה על שהתבססה שלו, תורתו בין

 1(היהודים, הלבנים לליבראלים שבזו החדשות, התורות ובין הלבנים,
אנטי־שמית. אפילו גזענית, שחורה, לשינאה ושהטיפו ברובם)
 שהנהיג אחרי בירמינגהאם, בעיר קינג ניכלא שנים חמש לפני

 ונד טורפניים כלבי־משטרה בעזרת שדוכא הכושי המאבק את שם
מידידו: רבים שהדהים מיכתב כתב בבית־הסוהר כות־חשמל.
 א? הכושי של בדרכו הגדול המחסום כי למסקנה, והגעתי ״כימעט

ה הלבן אלא הקו־קלוכם־קלאן, ואיש הלבן הגזען אינו שוב החרות
 אשו• שלילי, שלום המעדיף בצדק, מאשר יותר בסדר הדוגל מתון,

הצדק.״ נוכחות שפירושו חיובי, שלום על העדר־המתיחות, פירושו
הלבן. הליבראלי לציבור כתב־גט כימעט זה היה
 המהפכו אבל לו. התנגד האחרון יומו עד זה. בגט רצה לא קינג
מוחלט. לגט הגיעו כבר שלה גדולים חלקים פניו. על עברה

וזשןזגרים זי(זא\־1\\־2ג\ז היוגי
•  מוהנדאנ גיבורו כמו קינג, לותר מרטין כי הוא, מיקרה אם ך

 נביא שדוזקא הוא מיקרה האם מרצחים? בידי נפלו גאנדי, } 1
לאלימות? קורבן נופלים אי־אלימות

 העיקריח הבעייה נפתרה לא קינג, של מותו עם
 להבטיד יכולה אי־האלימות האם :אותה סימל שהוא

 האלימוה האם ? האנושית בחברה ניצחון־הצדק, את
בלתי־מוסרית? היא הצדק למען

 קטלני בנשק אוחז כשאדם 4זו היא אי־האלימות למען הטענה
 המדכא את לרצוח בנסותו הצדק. את מכתים הוא הצדק, בשם

 האלי הדם, על הדם ניצחון אלא אינו כי משמעות, כל אין לניצחונו
הזוועה. על הזוועה האלימות, על מות

 מעי פורק לוחם־הצדק כאשר זו: היא אי־האלימות נגד הטענה
 מע הנשק את בפרקו המדכא. את מעודד הוא הנשק, את עצמו

 בני־החוש את לבלום תחת בני־החושך. את מחזק הוא בני־האור,
שילטונם. את מתמיד הוא ולהביסם,

 ר כי האמונה בין והקומיסאר, היוגי בין הניצחי הודיכוח זהו
 העול תיקון רק כי האמונה, לבין העולם, לתיקון יביא האדם תיקון

האדם. תיקון את יאפשר
 1הו ובמותו. בחייו תורתו את הגשים הוא עצמו. את הקריב קינג

מרצחים. לעבר המונים בראש צעד מכוניות, לפני שכב
 זאר שיודע כפי - להירצח עלול הוא כי ידע הוא

 והצדק השלום למען ראשו את המרים אדם כל
 הגז של רבת־הראשים המיפלצת על תגר הקורא
האנושית. והשינאה הלאומנות ענות,
הניצחית. לשאלה חדשה תשובה נתן לא מותו אולם

אווזי...״ יצרבו בי ״יתכן
 ש בעייתה שהיא הכושית הבעייה את פתר לא גם ותו

 במחל חולה חולה, היא האמריקאית המדינה ארצות־הברית.
לה. מרפא כיום יודע איש שאין אנושה

 הווייאג המלחמה מחלת מאשר יותר לאין־שיעור עמוקה זו מחלה
 א מכריעה אינה שבוזייאט־נאם זו כמו מלוכלכת מלחמה נאמית.
 השתחרו כאלו, במלחמות הסתבכו אחרות אומות אומה. של גורלה

והחלימו. — ודמעות דם של נהרות אחרי מהן
 יפ פנימית התנערות על־ידי כנראה, עתה, מצליחה אמריקה גם

הזאת. הזוועה מן עצמה את לשחרר ומפוארת,
 ע העולים בני־הנוער המוני את במו־עיניו שראה כמוני, זר אדם

 תחלי אמריקה כי ידע לועי־הרובים, מול חזם את וחושפים הפנטאגון
 ק שניתן על גורלו את בירך ואולי הזזייאט־נאמית, המחלה מן

זו. להתנערות זעירה תרומה לתרום
 או מחדש חשפה רק מחלת־המלחמה ריפוי אולם
 המכרסמד יותר, האנושה יותר, המחרידה המחלה

 המחלן נורא: כסרטן האמריקאית האומה בגוףז
 אי־אפש להסתלק. אפשר מוויאט-נאם הגזענית.
וממיסיסיפי. מאלאבאמה להסתלק

 ההדדי השינאה ידועה. אינה תיאורטית תרופה שום זו, למחלה
 הנשי בכוח הלבנים את למגר אי־אפשר אכזרית. בעיקביות גוברת,

 חלוקו תיתכן לא הכושים. של המונית לשחיטה תוביל זו דרך כי
 ממדינו כמה מסירת על־ידי עליה, חולמים כושים שכמה הסוג מן

 תהו כי שחורה, ״ציונות״ תיתכן לא השחור. לשלטון ארצות־הברית
קונגו. לבין הארלם רובע בין רובצת

של! קינג, לותר מרטין עם הגורל היטיב אולי
הכושית. המהפכה ,בהמשך לחזות לו נתן -י

אמו הוא כך. עם השלים ואף קרב, סופו כי כנראה, חש, קינג
 במאבו אמות אם אך למות. עלי כי יתכן אותי. יצלבו כי ״יתכן

חופשי.״ אהיה שאני כדי מת ,הוא עלי: שיאמרו אני רוצה
רובהו את הכין כבר הרוצח כאשר חייו, של האחרון ובערב

ההו בראש הייתי כי לי, איכפת לא זה אך קשים, ימים ״לפנינו
 איכפ לא זה אך ארוכים. חיים לחיות רוצה הייתי אדם, כל ״כמו

 צ לעלות לי נתן ואלוהים האלוהים, כרצון לעשות אני רוצה לי.
ההר. ראש

 איתכו יחד אליה, אגיע לא כי יתכן היעודה. הארץ את רואה אני
כ אנחנו, כי הלילה דעו־נא אך
 אני היעודה. הארץ אל נגיע עס,

 אינו דבר כי על הלילה מאושר
 מכל עוד ירא איני אותי. מדאיג
 הילת את ראו עיני כי אדם.
אלוהים.״ של בואו
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