
 ה־ ,הקיבוצים של הנהדר הנוער רבבות
 היו — ביום־הבוזירות רק עתה מגוייסים
 על גדולה הסתערות של ראש־חץ הופכים
 את מסביע היה הלוחמים ששיח עד הרחוב,
שוחרי־ד,מלחמה. צריחת

 יקום יא ״חפאשיזם הקריאה
 הכבישים מן זועקת היתה כאן!"

 כי שי ממיגדל־המים הקירות, ומן
הדרך. שלאורך קיבוץ

 השלמח, ארץ־ישראל של אסיפה כל על
 ארץ־ישראל של אסיפות עשר רואים היינו

השלווה.
 שוחרי־הסיפוח, של הסגנת־זוסא כל מול
 שוחרי־ של הפגנות־ענק לעשר עדים היינו

השלום.
ה עתיד עי המאכק כקיצור:

ה המועצה מן עוכר היה מדינה
 הטובים היהודים 22 שי פרטית

 הליכוד־דד ממשית את המהווים
הרחב. הציכור אי - יאומי

 ישראל, אמהות של המקובץ ורצון־השלום
 קציני־צה״ל של למוד־המלחמה, הנוער של

י הנורמלי הציבור של המפוכחים, (מיל.) - 
 ,22 אותם של המבוכה על מתגבר היה

 אובדי־העצות. שיגרת־האתמול, שבויי
★ ★ ★

 דיוק: ליתר שדה־קרבזה. נטשה פ״ם 6*
אליו. הגיעה לא כלל היא
 המבוכה גברה ששת־הימים מאז כי נדמה
 בלב גם וכי המסורתיים, מנהיגיה בצמרת

ה רצון בין המאבק נטוש מחניכיה רבים
 אח לנצל השאיפה לבין והסיפוח, התנחלות

לנקי החד־פעמית, ההיסטורית, ההזדמנות
מהפכנית. יוזמת־שלום טת

 משדה■ נעדרת שמפ״ם מכיוון
 בידי היוזמה נשארה זה, קרב

החס קטנות, יותר הרבה תנועות
 כוח* מנגנוני-פעולה, לחלוטין רות
ותקציכים. מגויים אדם

ה שהיסטוריון והלוואי — טרגדיה זוהי

ענקי. סופר-מארקט שתחווה
 כמו מושבעים, פאשיסטים יכיל זה כל־בו
 של שותפיהם מהרשק, ובני ליבנה אליעזר

 גרינברג, ואורי־צבי אלדד־שייב ישראל ד״ר
 דיקטטורה בהקמת הכנסת, בפיזור הדוגלים

ה ממקורות מלכות־ישראל ובכינון צבאית
הנילוס. שפך ועד פרת

 וזאב טבנקין יצחק כמו ״ניצים״ יכיל הוא
ל מלחמה ישראל על לגזור המוכנים צור,

להתנחלות, שטחים להשיג כדי דורות,
 את המתכנן דיין, משה את תכיל היא

 בעזרת הבחירות למחרת תפיסת־השלטון
מערך־העבודד״ מנבחרי חלק

 כנפש יצכיע המפ״מניק האם
אלה? בל כעד שקטה

 בהעלותו הקלפי, בתא ידו, תרעד לא האם
 קולו כי הנוראה האפשרות את דעתו על
טי לבחירת יביא — ממש! שלו קולו —

למשל? לין, אמנון כמו פוס
 לא המשותפת במפלגה האם — ומאידך

 יידבקו מפ׳׳ם שבני הסכנה כמה פי תגדל
 שנסע טרמפיסט אותו כמו זרות, ברוחות

ב לי ושסיפר לירושלים, מכבר לא עימי
 הצעיר, השומר איש חייל, — הוא כי דרך
 שהגיע מאמין — קיבוץ חניך קיבוץ, בן

מ דיין, משה של דיקטטורה להקים הזמן
 שלנו הזקנים של השלום ש״פיטפוטי פני

הרגל״? את פשטו
★ ★ ★

מפ״ם, של הסוף להתחלת עדים נו
יעלוז. לא איש כך. על ישמח לא איש

 להיסטוריה חוש לו שיש מי כל
 יצטער החדשה, ארץ־ישראל של

היעלמה. על לב מעומק
 נוף על חותמו את שהטביע זה, מחנה

 סיני, מבואות עד החרמון ממורדות הארץ
 לוחמי־נגבה כמו אנשים מתוכו שהוציא

 של לטירוף שותף שהיה כהן, ואהרונצ׳יק
 הדו־לאו־ של ולחזון־הנפל הערצת־סטאלין

השקפו בין מסתירה פעם לא שסבל מיות,
החיו־ צדדיו היו בסך־הכל — ומעשיו תיו

ח־יר־וזרוץ?׳ או זזיר־עור גינורי.־ חון
מח על מאשימה באצבע יצביע לא עתיד
אלה. בשנתיים מפ״ם של דליה

תנו של חיל־החיוץ להיות תחת
 השלום, למען גדולה המונית עה

 אגן? של חיל־עזר מפ״ם הופכת
מפא״י. מאגפי אהד
 פחות, זה אבל מלא־כלום. טוב יותר זה
יכו היתד, שמפ״ם ממה פחות, שיעור לאין
להזזת. וצריכה לה

̂ל - וב־ מפ״ם, מאנשי רבים כי חש ני
ב עתה נמצאים שבהם, הצעירים ייחוד

רבה. נפשית מצוקה
הבחירות. לקראת שתגכר מצוקה

להצביע? מפ״ם אנשי ייקראו מי בעד כי
מפלגה, של כל־בו רשימת כעד

משגיאותיו. שיעור לאין יותר חשובים ביים
עצ ככוח זה מחנה ייעלם עתה

מאי.
 מכו ולאחר המערך, בתוך גם בוודאי,

 מסו־ ייחודי צביון על ישמור המע׳׳י, בתוך
 המשותפת, המסורת הארצי, הקיבוץ יים.

 בוגרי של רוח־המיסדר הכלכלי, האינטרס
 מפ״ם כי יבטיחו אלה כל — תנועת־הנוער

 מלהיות כשתחדל גם לגמרי. תתפרק לא
נפרד. כוח

 של סופה זהו - זאת וככל
שהכרנוה. בפי מפ״ם
למחנה־השלום. חמורה אבידה זוהי
 על מכופלת הוכה מטיל וזה

במערכה. ששרדו כוחות־השלום

מפ״ם. מתה שכוע י*
 הוא המערך הקמת לאשליות. מקום אין > 1

 כולה מפ״ם כניסת לקראת המכריע הצעד
המע״י. לתוך

 לטרקלין פרוזדור הוא המעיד
העכודח. מפלגת

 כש־ אחדות־העבודה. זאת הוכיחה כבר
כש בבחירות, עוד מתייצבת אינה מפלגה

נא כשהיא בכנסת, סיעה מהודה אינה שוב
 הסיע- המישמעת כללי על־פי להצביע לצת
 למעמד חזרה עוד תיתכן לא פשוט — הית

ברור. להיות צריך זה עצמאי.
 לולא אפשרי, היה לא זה מערך

 מפ״ם ראשי עם וגמור מנוי היה
 הצעד את קצר, זמן תוף לצעוד,

והסופי. השני
 ימריץ המערך, אל שהוביל ההיגיון ואותו

 אל להגיע כדי הצעדים, את להחיש איתם
מירבית. במהירות הממרח

★ ★ ★
 ב־ האיחוד אל צועדת אינה •״ם **

 כשדגלה ובצהלה, בתרועה מורם, ראש
 רוח־ חדורה כשהיא בגאווה, מעליה מתנופף

וחאוזת־כיבוש. קרב
 היא אין ללא־תנאי. כניעה זו אץ אמנם,

 כהמון מפלגת־העבודה מחנה אל בורחת
מוכי־חרב.

מלו ביחידה לתוכו נסוגה היא
מופתי. כסדר כדת,
 על חולמת אינה ששוב יחידה זוהי אך

 מובהקת. הגנתית רוח היא רוחה מיתקפות.
להציל״. שניתן מה ״להציל היא: הסיסמה

מי מקופל. הוא אכל אבד. לא ה
★ ★ ★

ה ש * כ ר ת ח כו  של להחלטתה טובות סי
העצמאי. קיומה על לוזתר מפ״ם ׳

 מני יותר תקכל מע״י כמיסגרת
 מק־ שהיתה מכפי בכנסת, דאטים

 בבחירות הופיעה אילו עתה, כלת
 דמותה המלחמה, מאז בי לבדה.

 כינה הכדל אין ושוב מטושטשת
ממפא״י. חלק לכץ

נש ייצא מפ״ם של הגדול הכלכלי המשק
 כל על החולשת במפלגה, הישיבה מן כר
התקציבים. כל ועל בארץ, המשק חיי

לע יותר קל יהיה הקיבוצית לתנועה
בחב הנושבות העוינות, הרוחות מול מוד
 גג תחת מלוכדת תהיה אם הישראלית, רה

אחד. מפלגתי
 ראשי את הממריצה העיקרית, הסיבה אך
זו: היא מפלגת־העבודה, לתוך למהר מפ״ם

 העצמי למפ״ם חשיבות עוד אץ
ההכר על להשפיע בוהה מאית.

אפסי. הוא הלאומיות עות
 מתוך תתקבלנה החשובות ההכרעות כל

מפלגת־העבודה.
ראש־הממש• יהיה מי יוכרע שם

דיין. או ספיר אשכול, :הכאה לה
רשמית, השטחים את לספח אם יוכרע שם

 או התנחלות, על־ידי למעשה לספחם או
 אין זו, (בממשלה הסטאטוס־קחי. את לקיים

ממש). של יוזמת־שלום לנקוט מציע איש
יש לא ץ, ו ח כ תהיה מפ״ם אם

 תהיה מפ״ם אם איש. אותה אל
, ם י נ פ  כהכר־ להשתתף תוכל ב

 מפא״י של אחד אגף ?יחזק עות,
יריכו. נגד

★ ★ ★
 ד,מצי־ זו. בטענה אמת שיש ספק ין ^

יום. בכל זאת מוכיחה אות
 כ־ לאיחוד מתנגדים רפ״י אנשי

 בו רואים שהם מכיוון שצף־קצף,
 דרכו את לחסום שנועד טכסים

העליץ. השלטון אל דיין משה של
 האיחוד, מפני חוששים במע״י ה״צעירים״

 של התלכדות זוהי כי מאמינים שהם מכיוון
 במשותף להגנה הפועלים, מפלגות כל זקני
המבוצר. שלטונם על

ה על וגופרית אש שופך במדינה הימין
ה את במע״י יחזק שהוא מפני מערך,
שלו. לאינטרסים המנוגדת המעמדית מגמה

 ב־ רואים שהם מפני רוגזים, ה״ניצים״
 פינחס של מסוגם ל״יונים״ תגבורת מפ״ם
אבן. ואבא ספיר

 של כבוהה יש כי מוכיח זה בל
 עצמאי, בכוח כחתחסלה מפ״ם,
המג את במפלגת־הלווייתן לחזק
 להשקפתה כיותר הקרובות מות

המסורתית.
מאוד. חשוב תפקיד ספק, כל בלי וזהו,

★ ★ ★
 חלמו שעליו התפקיד זה אין כל

(  אין גם דורות. שני לפני מפ״ם מייפדי ץ
 והיתד, למלא, יכלה שמפ״ם התפקיד זה

הנוכחית. בשעת־הגורל למלא, חייבת
ח הוא העסקנים בין המאבק

 האומה לב על המאבק אף שוב.
שבעתיים. חשוב
העקל במסדרות מתנהל אינו זה מאבק

המע״י. של קלות
ברחוב. נטוש הוא

הסיפוחיזם. של הנחשול גואה ברחוב
 של הצורמניות הקריאות מהדהדות ברחוב
 האפלים מחוריו שיצא הישראלי, הפאשיזם

המלחמה. למחרת
ה של המבחילה האורגיה נערכת ברחוב

 כה ניגוד הנוגד זה — הממוסחר מיליטריזם
צה״ל. של ערכיו ואת רוחו את מוחלט

 שהיתה מה מפ״ם היתה אילו
 היתה - רכות שנים לפני פעם,

 הנגדי, המחנה של נושאת־הדגל
ה כעלי האלפים מאות לבל מרכז
 נקעה שנפשם כמדינה, הטוב רצון

המדינה. רוח של זה נורא מעיוות




