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 רחוק אז שנראה בעתיד התרחשה שעלילתו קטן, סיפור /

.1975 שנת — מאוד
 הסיפור תיאר ,1984 אורוול, של הגדול ספרו חיקוי תוך

 במדינת־ישראל. דמיונית פאשיסטית תנועה של עלייתה את
 שהיה מי הראל, בני בשם אדם ״המדריך״, עמד בראשה
 פנים העמיד אך במלחמת־השיחרור, בחטיבת־הראל ג׳ובניק

הפלמ״ח. של הקרבות גיבור של
 הפקיעה והיא בנימין!״ ״אחריך, היתר. התנועה של סיסמתה

ושל העובדת ההתיישבות של והסיסמות הסמלים את לעצמה
__________מאת__________

■ אבנר׳ אוד
 בהשתמשה בדיוק. הפוכים לערכים להטיף כדי מחנה־השלום,*

למל הטיפה היא־ ושפע, שיחרור שלום, המסמלת ש׳, באות
שטחים. ולסיפוח הנשק בכוח להתפשטות הערבי, בעולם חמה

 החדשים העולים את הפאשיסטית התנועה מסיתה בסיפור
 היא ביותר. הנחשלות השכבות בעזרת הפיכה ומחוללת

 (״מח־ ומחנות־ריכוז הראל״) (״פלוגות פלוגות־סער מקימה
 ומכריחה ישראל מערביי האזרחות את שוללת• נות־מיון״),

 מוטיבים מנצלת היא ירוק. טלאי בגדיהם על לשאת אותם■
 העומד היחידי הכוח המערבי. הכותל את ובעיקר דתיים,

 תנועת־ההתננדות בסוף, יוצאת, ומתוכו צה״ל, הוא נגדה
המדינה. את להציל המבקשת הדמוקראטית

 בק, שמואל של בציוריו שעוטר זה, סיפור כתבתי כאשר
פוטנציאלי. פאשיסט של מאוד מסויים טיפוס עיני לנגד עמד

 ״בני אותו ״המז־ריד״, דמותו,של את גזרתי
 שהברתיו אדם על-פי הסיפור, של הראל״
חטיכת-הראל. פוליטרוק מהרשק, כני היטב:

!״ כאן לקרות יכול לא ״זה
 אומנם לגמרי. דימיוני סיפור זה היה שנה 13 פני ^
 פא־ לרעיונות שהטיפו שונים טיפוסים אצלנו קיימים היו /

אי להם התקיימו הם אך מסווים. או גלויים שיסטיים
ב י ברצינות. אליהם התייחס לא ואיש בשולי־החברה, שם

לב ניסיתי בו אינטלקטואלי, מישחק איפוא, זה, היה עיקרו
בחקי עליהם שעמדתי התהליכים בישראל אפשריים אם דוק
השלישי. הרייך תולדות רת

 אותו את כתבתי כאשר מסויימת, כוונה לי היתד, זאת בכל
 מכן לאחר פיתחתי אותה תיאוריה, להדגים ביקשתי סיפור.
 חיידקים קיימים אנושית חברה שבכל הקרס: צלב■ בספרי,

 גדול מיספר עת בכל נושא האדם שגוף כשם פאשיסטיים,
שונות. מחלות חיידקי של

 מסובנים. אלה חיידקים אין בתיקונם, כימים
ה נפגעת באשר משבר, של עיתות יש אולם

 פנימיים תהליכים כעיקבות הציבורית בריאות
מצו או מפחידות סכנות כגלל חיצוניים, או

 לפתע, החיידקים, מתפשטים אז כלכליות. קות
קטלנית. למחלה לגרום ועלולים הגוף, בכל

 על רגע בכל לעמוד והשלום החופש חייבים.כוחות לפיכך
 יכול לא ש״זה המסוכנת האשלייה בפני ולהיזהר המשמר,

עדי בצורה להזהיר, ביקשתי סיפור באותו כאן״.** לקרות
טי ישנם אצלנו גם לומר: ביקשתי זו. אשלייה בפני נה,

 הם מהרשק, בני כמו כיום. מצחיקים הם כאלה. פוסים
 אחר במצב אבל ורחמניות. טובות־לב לבדיחות נושא מהווים
ולאזרחיה. למדינה חמורה סכנה להוות האנשים אותם יכולים

החורים מן יוצאים העכברים
 זו אזהרה על לחזור כדי אלה, שורות עתה כותב ני̂ 

ופו קיימים לדעתי, ונמרצת. תקיפה יותר הרבה בצורר. 1\
 עוד ואין מובהקים, פאשיסטיים גורמים בישראל עכשיו עלים
במשיכת־כתפיים. מהם להתעלם הזכות לאיש

ששת־הימים. מלחמת תוצאות לכך גרמו
 ביותר הקשים בימים דווקא בי הוא המוזר

שן* המלחמה, שלפני לגורל ימי-החרדה 21 במ
 על- עובדו ,,ש האות פל שהתבססו השלום, סיסנזזת •
 כאשר כן, לפני שנים כמה הזה העולם של פנימי צוות ידי

האפ את הראשונה, בפעם המסויים, השבועון עורכי שקלו
השת־ השנייה). (לכנסת לבחירות רשימה הקמת של שרות

יכול זה הא□

.הזה. הפאשיזם של קולו נשמע לא המדינה,
 החיוביים הכוחות את העם מלב העלו ימי־החרדה להיפך,

 מלפעול, חדלה לא הישראלית הדמוקראטיה ביותר. והיפים
יצי הסכנה, פני מול מחוייבים שהיו התהליכים להיפך. אלא
 דמו־ בדרך התגשמו הממשלה, והרחבת לאומית אחדות רת

 צירופו את שתבעה הציבורית התנועה מובהקת. קראטית
אמי התרגשות חדורת שהיתר. אף לממשלה, דיין משה של

מט את השיגה. והיא הדמוקראטיה, מתחום חרגה לא תית,
דמוקרטית. בדרך רתה
הסיג־ מן הסוו היה הימים, באותם הלאומי, הסיגנון גם

 מן היסטריות, קריאות־מלחמה הושמעו לא הפאשיסטי. נון
 להיפך. מלחמת־העולם. בימי ומרומא מברלין ששמענו הסוג

 ושמואל הרצוג חיים של קולם ישראל, קול של הסיגנון
 בימי הבריטי הבי־בי־סי של ימי־הזוהר את הזכיר אלמוג,

וה הסכנות את הרואה שקט, מאופק, סיגנון המלחמה:
 כמו אדם סימל הלאומי מצב־הרוח את האמת. את מגלה
לאו סיסמות המתעב הפרזות, השונא אדם — רבין יצחק

לשלום. ושאיפה בריאה לאומיות החדור מניות׳
 בשעת-המיבחן ,1967 מאי־יוני כימי בקיצור,

 את הישראלית החברה גילתה שלה, העליונה
בריאותה. ואת חוסנה
 שבא הכביר, הניצחון! המלחמה. למחרת השתנה המצב

 את בילבל הגדולה, החרדה אחרי מסחררת כה במהירות
 חדשות בעיות למדינה הנחיל זה ניצחון רבים. של חושיהם
גורלם. על להחליט צורך ונתעורר הכבושים, השטחים בצורת

 שפיות- המדינה על בפתה שהסכנה כעוד
 כל את פתח הניצחון דווקא כאילו נראה דעת,

מטורפות. לקבוצות הדלתות
 הפעם זו המדינה, רואה המלחמה מאז פנים, כל על

 כוחות של עלייתם את החדש, היישוב בתולדות הראשונה
 גיחוך, רק עוררו אתמול שעוד אנשים אמיתיים. פאשיסטיים

 רצינית. להקשבה וזוכים מכובדות במות על עתה עולים
להי אתמול, עוד רוצה, היה לא הגון אדם ששום קבוצות

מכו ציבוריות בתנועות עתר. משתלבות מחברתן, ראות
מנהיגי־המדינה. על־ידי במשלחות ומתקבלות בדות,
 אכל פאשיסטית. מהפיכה עדיין רחוק זה כל

להפ היא וחובה - ראשה את הרימה הסכנה
פעמוני-האזעקה. את עיל

הפאשיזם של סימני-ההיבר חמישה
 ״פאשיזם.״ המילה את כל קודם להגדיר יש זה, שלב ך*

מתייחסת? היא למה פירושה? מה ..1
 כל כ״פאשיסט״ להגדיר אופנה ישנה מסויימים בחוגים

 זו במילה המשתמשים יש לדיעותיהם. מסכים שאינו מי
פא־ של חותם להטביע המנסים יש רגילה. כבמילת־גידוף

לאומנות. של או הקיצוני, הימין של תופעה כל על שיזם
 ש־ טי כל במילה. כזה קל־דעת שימוש מפני להיזהר יש
 המחייבת אנושה, מחלה הוא הפאשיזם מסוכן. הוא טוש

 בשם נזלת לכל נקרא אם מוקדם. בשלב מדוייק איבחון
הבריאות. את נשרת לא סרטן, בשם אולקוס ולכל שחפת,

למח לא — ממש לסרטן זה כמאמר כוונתי
 ל״פאשי־ לא אחרים. לגידולים ולא אחרות לות
כמשמעו. פשוטו לפאשיזם, אלא זם",
 לא פאשיסט. הוא השלמה״ ב״ארץ־ישראל הדוגל כל לא

 פא־ הוא ישראלי־ערבי לשלום סיכוי אין כי המאמין כל
שובי של ואף לאומנות, של .צורות ואחת אלף יש שיסט.

המדינה. סכנה.לנפש בהן אין שעדיין קיצוני, ניזם
שלו? סימני־ההיכר הם מה הפאשיזם? כן, אם מהו,

 אינו שלי וספרי — ספרים אלפי הרבה נכתבו כך על
 והוגה־ היסטוריון חוקר, כל זה. בים זעירה טיפה אלא

 לפי התופעה את מגדיר דיעות
 במרכסיסטים, החל — תפיסתו

 הפאשיזם כי עדיין המאמינים
 בורגנית, מעמדית תופעה הוא

 אריק־ כמו בפסיכולוגים וכלה
 של אופיו את המייחסים סון,

נפ להפרעה המצוי הפאשיסט
 המוקדמת הילדות בתקופת שית
הפרט. של

 הלא־מדעי, הוויכוח לצורך
 כמה בקביעת לנו די אקטואלי,

 או יחד, שכולן בולטות, תכונות
 במשולב הופכות רובן, לפחות

 :לפאשיסטית התנועה את
מ לאומנות •

זו אין עוותת.
 הבריאה, הלאומיות
ה לאדם האופיינית

ל עצמו את משייך
 מזדהה שלו, לאום

 על ומגן תרבותו עם
 אדם כי זכויותיו.

 מכיוון כזה, לאומי
 צו־ את מחייב שהוא

 הלאומית, רת־החיים
ה בזכויות גם מכיר

הזולת. של לאומיות
 מתי הפאשיזם

 זכוה לכל בחש
זו של לאומית

הוא לתו.

זה. צוות על־ידי שהוכנו ובסמלים בסיסמות בסיפור משתי
 סיפור שנתב האמריקאי, לואיס סינקלייר של ספרו שם **
הואר י1של..נ החניכה את שגה נו ופני נק שגואל ואה נו הכנסת: פיזוובאמריקה. דמיונית פאשיססית תנועה על דומה
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