
ב הציבור את לשתף רוצה ייתי ך*
הש לי שהיתר. מיוחדת־במינה חווייה ן ן

בוע.
 שד הרגשה די שגרמה חווייה

התרוממות־הרוח.
ב אחר דבר מכל יותר אותי שעודדה

האחרונים. חודשים
ה התופעות מן שרבות אותי ששיכנעה

 בנות־ הן לעין, כל־כך הבולטות מדכאות,
 יותר, העמוקים התהליכים ואילו חלוף,

יותר. הרבה חיוביים הם העין, מן החבויים
 ה* שד הארצי כמושב נכחתי

לנוער. פרלמנטים
★ ★ ★  נוכח להיות ההזמנה את שקיבלתי

 ב־ הכנסת בבניין שנערך זה, במושב
 בית־ של 21,־ד יום־השנה חגיגות מיסגרת

לעצמי. חייכתי המחוקקים,
 עוד זאת שתהיה כטוח הייתי

קו דיקלום מעין מבויימת, הצגה
המבוגרים. שד להנאתם לקטיבי,
לפנינו״. הנערים ״ישחקו בבחינת

ושכח זה, לאירוע ללכת התכוננתי לא
העניין. כל את תי

במס כהן שלום אותי שתפס עד
 ״בוא בהתרגשות: לי וקרא דרון,

 שאי־אפ■ משהו שם קורה מייד!
להאמין!" שר

 הרביעית, לקומה עליתי מסוקרן. הייתי
הגדול. לטרקלין

 נשארת- שישבתי, ומהרגע
לכסא. רתוק

★ ־*■ ★
•  הכללית הרמה את משקפת כנסת ך

בישראל. המפלגתית העסקנות של 1 1
 מאזיניה את מפנקת היא אין

 אינטלקטואליים, כזיקוקין־די־נור*
ריטוריים. בלהטוטים

 אפורים. הם הנאומים של הגדול הרוב
 קלו־ ענייה, היא הנואמים רוב של העברית

ומסורסת. רצוצה גם ולפעמים שה,
נאומי את קוראים בבנסת רבים נואמים

 נושאים על בדברם אף הנייר, מן הם
עי את מרימים הם אין ביותר. פשוטים

כאלה. כשיש אפילו — המאזינים אל ניהם
 הרמה היתד, זו, צעירה באסיפה והנה,

לגמרי. שונה
 ונערות, נערים עלו זה אחר בזה

 נאומים ונשאו ,18ו־ 17 ,16 כני
ממש. מבריקים

 ב־ השפה, בבהירות שהצטיינו נאומים
 ריטור־ בפעלולים ואפילו הגיוני, מיבנה

יים.
 דוק־ ולא הכתב, מן נקראו שלא נאומים

שניש בר־מיצווה, של כדרשה על־פה למו
 הם מה היודעים אנשים של בלהט או

חושבים.
 על עלה הכנסת, בישיבת שעה, כעבור

בפר הדיונים רמת נופלת כמה עד דעתי
 הנוער, פרלמנט של מזו הממלכתי למנט

 ומרגש כאוב בנושא דנה שהכנסת למרות
 ערב. יהודי מצב — כמוהו מאין

^ ^
 התפעלותי את עורר הקוקן לא ף ^

בו. שיש מד, אלא העיקרית,
ב שהשתתפו והצעירות הצעירים 250
הקיי פרלמנטים, 103 מייצגים זה מושב

 מאילת בארץ, התיכוניים בבתי־הספר מים
צפת. עד

הכש פי על הסתם, מן היה, המיבחר
 הריעות פי על לא אך — והנטייה רון
התנועתית. ההשתייכות או

כבו הוא זה שפארלמנט מכאן
ביטוי כארץ, הנוער מיטב של אה

מחשכתו.־ ביוון של אותנטי
 חגיגית בהזדמנות הזה הנוער אמר מה

המדינה? מראשי כמה באוזני זו,
 והנואמות הנואמים קמו זה אחר בזה

1 ואמרו:
משוכ איננו כשלום. רוצים אנו
הד את עושה הממשלה בי נעים
השלום. להשגת רוש

 ב־ רוצים לא אנחנו אבל דרוש, צד,״ל
מיליטריזם.
 הרגל, את פשט הקיים המפלגתי ר,מיבנה

אחריו. המזדנבות ״תנועות־הנוער״ עם יחד
רו אנחנו זקנים. שולטים כארץ

הצ הדור של קולו שיישמע צים
עיר.

נאמר: שלא מה יותר עוד חשוב ואולי
ד נואם אן? ח בסי תמך לא א
 לא אחד נואם אן? שטחים: פוח

 ארץ־ישראל סיסמות את השמיע
הצ לא אחד נואם אף השלמה.

 אחד אף הממשלה. קו את דיק
 גולדה, של אישיותם את פיאר לא

דיין. או בגין
אינטליגנטית, צעירה בחברה כי מסתבר

 הכלח, עליהם שאבד דברים הם אלה כל
אתמול. של דברים

השלום. לתנועת שייך והמחר
★ ★ ★

 הדברים מן כמה להזכיר כדאי ולי
 כה ובשפה רב, כה בתוקף שנאמרו

8186• צלולה:
מחו בלונדית נערה בתיה, •
 יכול הוא אין בשלום. רוצה הנוער : לון

 מוציאים הקשישים מנהיגיו. עם להזדהות
לפ תחת מלחמה, של ותקליטים אלבומים

 להקת של שיר־השלום השלום• למען עול
ה אך הצעיר, הדור את מבטא הנח״ל

להורידו. משתדלים קשישים
:הרצליה בר״יוסף, ישראל •

מו הנוער נכשל. הקיים המפלגתי ד,מיבנה
 יש ליכלוך• עם זהה הוא בעיניו בו. אס

להת הצעיר הדור על הזקנים. את להרחיק
חדשה. פוליטית לפעולה גייס
פתח־תקווה: רוזנפלד, שלמה •

 אדם הוא במימסד המצוי הפוליטיקאי
 בכסא, הדבק בדרך, נשכחו שעקרונותיו

ב הנזכר הכנסת, במליאת עיתון הקורא
שנים. לארבע אחת ציבור
ה אבד עפולה: חריט, לאה •
למפל השייכות תנועת־הנוער, על כלח
הוותיקות. גות

ה :באקה־אל־גרבייה חשאן, •
 ולמתוח פיו, את לפתוח פוחד הערבי נוער

 יבולע שמא במדינה, הנעשה על ביקורת
 הכללית לאמונה עדין רמז זה (היה לו.

 ביקורת שכל ישראל, ערביי בין השוררת
והגלייר,). מינהלי במעצר תיענש דמוקראטית

יש ראשון־לציון: לוי, יואב •
 הפדגוגיות. במועצות הנוער את לשתף

 היא תעודות־הבגרות של הנוכחית השיטה
בלתי־צודקת. מעמדית, פסולה,

לא :הרצליה אברהמי, אסתר •
 העברי הנוער את להפגיש כדי דבר עשו
 עניין לקחת הצעירים על הערבי. הנוער עם
 אחוזה של גדול מיבצע לערוך לידיהם, זה

 מדברים אדישים, הם הקשישים וידידות.
למענו. דבר עושים אינם אך שלום על

פתח-תקווה: כארי, עופרה •
 אין העצמאי. קולו את להשמיע הנוער על

 לסתום ומורים, מנהלים לקשישים, לתת
 חדשה. ארצית תנועת־נוער דרושה פיו. את
 בני" מביאים מיליטריסטי. פולחן בארץ יש

 כדי חיל־האוזיר, בבסיסי לביקורים נוער
 אותם מביאים אין אך כלי־משחית, שיראו

כלי־מדע. שיראו כדי למכון־וייצמן,

 נאום כשעתיים, נאמר • זה בל
התפו בהן שעתיים נאום. אחרי

 על האגדות כל בבועות־סכון צצו
המילי הלאומני, הישראלי הנוער

צר-האופק. טריסטי,
ה הקשישים, מחברי־הכנסת שכמה וטוב

 סיסמות באמצעות נפשות לצוד מבקשים
נוש מנין לדעת נוכחו השלמה, ארץ־ישראל

 הרעננה. החדשה, רוח־הפרצים בת
★ ★ ★  אחד בוודאי זהו זו? רוח נוצרה יך

הדור. מפלאי
שו שטיפת־מוח של וחצי שנתיים אחרי

ה הטלוויזיה, הרדיו, באמצעות ביניסטית,
 כלי־ד,תקשורת שאר וכל ההמונית עיתונות

ה ותקליטי המלחמה אלבומי ההמוניים,
 איך — הממוסחרים שירי־ד,מלחמה מלחמה,

כזה? לנוער המדינה זכתה
תו בעיקרה שזוהי מאמין אני
עצמאית. פעה

להת יכולה היתד, לא זו תופעה בוודאי,
 וחצי שנתיים במשך ניהלנו לולא גבש,
 שטי־ נגד השלום, למען עקשני מאבק אלה

הטוטאלית. פת־המוח
השקפו את מקבל אינו הזה הנוער אך

:1מאיתנ לא גם — המוכן מן תיו
שכל במו זו לדרך הגיע הוא

ס
בכנטגז הבועך פררגזבגו חברי

 על-ידי לדרכו: מגיע בריא נוער
 פסילת הזיוף, גילוי הקיים, בחינת

ה את תואמות שאינן המליצות
האמת. חיפוש מציאות,

ה תרבות־הנעורים על־ידי הושפע האם
בי את המוצאת העולם, את עתה מציפה
 ובסיגנוך ארוכות בשערות רק לא טוייה

 הגדולות, בתנועות־דשלום גם אלא הקצב,
 של בפסטיבלים האדירים, במיפגני־המחאה

והשודיון? השלום שירת
 את לבודד שאפשר שסבור מי

כנו הנעשה מן הישראלי הנוער
ה עצמו. את משלהי העולמי, ער

 החיפושיות גבולות, חוצים שירים
 תרבות-הנ- עולמיות, דמויות הן

בינלאומית. היא עורים
 סיגנון־נעו־ של הראשונים הסימנים אך
 שבא משהו של חיקוי אינם ישראלי רים
 הישראלי הנוער אין ולראייה: החוץ. מן

הסיס ואת החיצוניים הסממנים את מעתיק
 ישראל. של המיוחדת למציאות הזרים מות

 הן השערות בארץ, מוגבל פולחן־הסמים
 המאואיזם־טרוצקיזם־גווארי־ אופנת גזוזות,

נקלטה. לא זם
או :יותר הרכה עמוק התהליך

 הנוער את המביאים הגורמים תם
וה המיליטריזם לדחיית המערבי

 גם פועלים הזקנים, של שוביניזם
באן.

 בסימן שנולד דור, של שאיפת־השלום
 תחושת־ אוניברסלית. היא פצצת־האטום,

 כולו, בעולם שווה הצעיר הדור של החיים
 שתתגבש עד זמן של שאלה אלא זו ואין

בארץ. גם עוצמתה במלוא
★ ★ ★

 זו. לתופעה 'טני צד גם יש בל
ד צ £ בילעדי. ישראלי \

 אין העם. מן חלק הוא הנוער
לעם. מחוץ חי הוא

 התיכוניים, בבתי־הספר הנוער בוודאי,
 נושא אינו .שעדיין לצד,״ל, הגיע לא שעדיין

 עדיין נתפס לא וע&י׳כן כלכלית באחריות
 יותר חופשי המישטר, של הגדול במכבש

דעתו. את לגבש העם שיכבות שאר מכל
 מיוחדת. אחריות עליו מטיל זה

מיוחדת. הוכה
מכר בבירור, זה נוער שאומר מה אולם

הציבור. שיכבות שאר של בליבן גם סם
ואוז לראות עיניים לו שיש מי
לאחרו יש כי יודע לשמוע, ניים

עק אך איטית, תזוזה כציבור נה
ל הלאומנית הקיצוניות מן בית,
מחנה־השלום. עבר

מע אמצעי־התיקשורת של שטיפת־המוח
 יכולים שיטחיים סוקרים זו. תופעה לימה

 מלחמתי בידור של הנחשול ממנה. להתעלם
זה. עמוק תהליך לכסות יכול קלוקל

קיים. הוא אכל
הנוכ המצב של הפאראדוכסים אחד זהו

 מן בתנועה נמצא הציבור בישראל: חי
ה ואילו המתונה, הגישה אל הקיצוניות

 רמתי־ מן הפוכה, בתנועה נמצאת ממשלה
הקיצוניות. אל נות

 הציבור בין - השניים ובין
וה פרלמנט-הנוער כין וממשלתו,

 משפחתה בחוג האם בין כנסת,
 פער נפער - עבדיה כחוג וגולדה
לתהום. ההופך
 המימסד את היום בבוא תקבור זו תהום

למדינה. סכנה שהפך המאובן,
 שנשמע הקול הוא המחר וקול

הנוער. בפרלמנט

י * * * 1*י.... 1* י1י1 ^


