■ 1דמד! לך שיש לד ראש״ממשלה.
^ נדמה לך שיש מדינאית ,חכמה ונבונה
ומנוסה ,המנהלת את ענייני המדינה במח
שבה צלולה ובריעה מפוכחת.
נדמה לך שיש מנהיגה ,המלכדת סביבה
את מיטב הכוחות במדינה ,והמתווה באו־
מץ־לב דרך בטוחה לעם בתקופה גורלית
זו.
נדמה לך.

אגל זוהי אשלייה.
אין לך ראש־ממשלה ,אין לך מדינאית,
אין לך מנהיגה.
יש לך משהו שונה לגמרי.

יש לך גננת.
הגננת

היא בטוחה תמיד.
היא צודקת תמיד.
אין היא צודקת ק צ ח ,אין היא צודקת
ה ר ב ה  .אין היא צודקת ב מ ע ט תמיד.

היא צודקת ת מ י ד .
הנער בבית־הספר שואל שאלות .מוחו
חוקר .מבטו חד .ולא חמ ד יודעת המורה
להשיב תשובה העומדת במיבחן ביקורתו
של התלמיד.
גם הילד בגן שואל שאלות .אבל אלה
הן שאלוח חמימות .והגננת משיבה עליהן
בנקל.
היא יודעת את החשובות.

היא יודעת את בל התשובות.

הלאומית.

ומי אינו יהודי ,ממילא אין צורך בדיוק
בסיסי ,בשמיעת דיעות נוגדות.
וכי איזה ערך יכול להיות לשמיעת
דיעותיהם של ילדים קטנים?

ומי ,בממשלה זו,

קטן ז

א י נ ו ילד

פעם ה־ה משה דיין .איש גדול ,גבר
נערץ .אדם בעל דיעות נמרצות ,אם כי
משחנות תכופות.
מה נשאר אחרי שנה בגן?

ילד .ילד האומר יפה שלום לג
ננת .שלא יעלה כלל על דעתו ל
התנגד למילה מדבריה.
פעם — קשר .לזכור — היה *יגאל אלון.

היום פוזלים הפוליטיקאים ,וב
עיקר אותם המכונים שרים ,לע
בר הגננת ,והם מכריזים הכרזות
מפוצצות כפי שהגננת  -לדעתם
 רוצה לשמוע.מכאן התופעה המוזרה שהם אומרים
בדיוק את ההיפך — ברגע שהם עוזבים
את הממשלה,
אבל איש מהם אינו יכול לדבר כמו
הגננת .לגננת יש סגנון שאינו ניתן לחיקוי.

סיגנון שהפך עתה נחלת הממ
שלה ,נחלת המדינה ,נחלת הס
ברתה כמאה ארצות.
סימון השזור בפניני־הגות כגון:

★ ★ ★

.הגויים התרגלו ליהודים שאפשר לרחם
עליהם ,הס לא יכולים להשלים עם יהודים
שמנצחים .. .׳׳

ן*ינ גנבות היא מקצוע .היא תפקיד.
ן ( היא משימה חברתית חשובה.
אבל קודם כל היא אופי.

הסברת' מצבנו
או:

הגננת האמיתית נולדת להיות
גננת.

בעולם! פשוט וברור.

,מישהו חושב שאין לנו עוד מספיק
צרות .שיש עוד מקום לאיזו צרח חדשה.
אז הוא המציא את רעיון הנודינה הפלסטי־

אפשר ללמוד את תכונות המקצוע ,כפי
שעשו הרבה בחורות טובות בסמינרים.
אבל את האופי אין מקבלים בשום סמינר.

גית  . . .״

הוא מתת־שמיים ,מתת ליחי־י
דות־פגולה.

חוות־דעת על הבעייה הגורלית ביותו
העומדת בפני המדינה! או:
,העם הזה רוצה בשלום ,אבל לא נפרסם
תכונית־שלום ולא נשרטט מפות עד יאשר
שולחן
שליטי־ערב יישבו איתנו ליד
,
אחד . . .״

יש הרבה גננות הממלאות את תפקידן
באמונה .בבישרון ,בהצלחה.

אבל רק אחת מאלך היא גננת
כלב ובנפש ,גננת בכל רמ״ח אב
ריה ,גננת בכל מילה ובכל תנו
עה ,גננת בכל מצב ובבל עת.

או החלטה להיכנע לכפיר ,הדתית לאורך
כל החזית ,אפילו על חשבון תדמיתה
הדמוקרטיה של המדינה בנימוק :״אני
מוכנה ללכת לויתורים רבים כדי למנוע
יצירת עובדה ,שמישראל ייצא היתר ל־
נישואי־תערובת  . . .׳ ׳

היא נכנסה לחדר — וכל הילדים הטו
בים יודעים מייד :הנה גננת.
אין'היא צריכה לומר דבר ,לעשות דבר.
היא מביטה בילדים — ובו ברגע הם
הופכים לגן.

אך אחת מן הקביעות האלה לא
תעמוד כמיבחן של ניתוח בחמי
שית של גימנסיה .ה^ברמה של
גן־הילדים.

בזו היא.

ה ג נ נ ת ה ל א ו מ י ת•
★ ★ ★

אבל אין ויכוח .הוויכוח מת לפני שנה.
בשביל מה דרוש ויכוח?
המדינה נמצאת בגן .הגננת יודעת .הגננת
צודקת.
היא לא צודקת ב־״/״ .89מי שאומר דבר
נורא כזה ,אומר שהיא טועה באחוז אחד.
משמע שהוא טיפש ,ילד רע.

^ גננת היא התחליף הראשון לאמא,
) ן בצאת הילד הפעוט מאחורי סינר הורתו
אל העולם.
האמא מבינה את הילד ,כי היא ילדה
והיניקה וגידלה אותו.

הגננת מבינה את הילד ,מפני
שהמוח שלה אינו רחוק מדי מ
מוחו שלו.

היא מבינה אותו באופן אינטואיטיבי,
בגלל קירבה זו.
שום עיון בספרים ,שום לימוד מופשט,
אינו יכול לבוא במקום קירבה בלתי־
אמצעית זו.
הגננת האמיתית מבינה את הילד
מפני שהיא משתדלת להבינו.

היא מבינה את הילד ,מפני ש
היא חושבת כמוהו.

ובגלל קירבה זו ,קירבה שאינה תלוייה
בגיל ,היא נמשכת בכלל אל המקצוע הזה.
תחת לפנות אל ההוראה בגימנסיה ,אל
עריכת־הדין או אל המדעים המדוייקים.

הגננת האמיתית היא ילזעתית
במיבנה המחשב שלה.
ב ז ה כוחה ,בכוונה את הילדים•

★

★

★

גננת מדריכה את הילדים בגיל
) ( הרך ביותר .זה תפקידה.

עולמה הוא עולם של דברים
מוחלטים.
אין היא מתווכחת עם הילד.
אין היא דוברת אל הילד בשפת או־או.
אין הוא אומרת לילד :אתה יכול לעשות
כך ,אבל אתה יכול לעשות גם כך.
אין היא יודעת ספק מהו .אין היא
מהססת.

היא יודעת תמיד.

ועל תשובות אלה אין עירעור .לנביהן
אין ספק.

ואם מישהו מפריע
מעמידה אותו כפינה.
★

★

 -הגננת

ילד-טוכ-ירושליס.
יתכן שהיה פעם אבא אין.

★

ץ ^ ז ה ש נ ה הפכה המדינה כולה גן־
ילדים אחד גדול.
המישטר בה הוא מישטר של גן.
הסיגנון שלה הוא סיגנון של גן.
יעל הכל מנצחת הגננת הגדולה.

היא  -הצודקת תמיד-תמיד .ה
יודעת את בל התשובות .הדוברת
תמיד בביטחון עילאי .שאינה
צריבה לחשוב ,מפני שהכל ברור
לה לגמרי.
הגננת

מפקד הפלמ״ח .מצביא מהולל .אדם שהציע
קווים מדיניים.
מה נשאר?

הלאומית.

הוא באמת ילד טוב מאוד .ילד
המדקלם יפה-יפה את דברי ה
גננת.
ואפילו אנשים כמו שר־המשפטים י״ש
שפירא ופינחס ספיר הולכים על בהונות
!
הרגליים.

לא יעלה על דעתם להמר את
דבריה.
פעם היה מאבק־איתנים בין יורשים,
מלהמת גוג־ומיוג בין צעירים שאפתניים.
עכשיו יושבים כולם ושרים במקהלה
מלבבת.

★ ★ ★
1
עוגה־עוגה-עוגה.
אז אין למדינה ממשלה .יש 24
★ ★ ★
יהודים טובים היושבים סביב שולחן י
עגול .אבל ממשלה אין.
ך* אנשים התגמדו .המאבק בניהם
כי ממשלה היא גוף המורכב מ ) ן ירד לדרגת אינטריגות ילדותיות.
אנשים עצמאיים ,בעלי דיעה.
והוויכוח על עתיד המדינה -
ממשלה קובעת מדיניות תוך
בחינת נדם.
הצעות שונות ,שמיעת הדוברים בעד ונגד,
השוואת המעלות והמגרעות של כולן.
אצל הגננת הלאומית ,אין תהליך כזה.

שהרי היא

יודעת.

שהרי אצלה הכל ברור כשמש .היא
יודעת מה נכון ומה לא נכון ,מי יהודי

פעם ,בימים הטובים ,פזלו פוליטיקאים
לעבר דעת־הקהל .הם הכריזו הכרזות
מפוצצות כפי שהקהל — לדעתם — רצה
לשמוע.
ימים אלה עברו.

יייייי:

שיעמוד בפינה.
ואם מישהו בעולם מעז להטיל ספק
קל שבקלים בתבונת הדברים ,הרי הוא
אנטי־שמי .ומה הפלא? כל הגויים אנטי
שמים .מפני שהיהודים מנצחים ,וכו׳.
העולם משתגע מאיתנו .שגרירי המדינות
בארץ משתגעים .הגננת משגעת.

★

★

★

ני ׳מבריז בזה קבל עם ועולם:
ל ? אני פורש מגן־הילדים ,אני לא רוצה
להיות בו.
נמאס!
אני אוהב ומעריך את הגננות בגני־
הילדים .הן ממלאות תפקיד חשוב בחברה.

אכל נמאס לי לראות גננת ב
ראש המדינה.
נמאס לי סיגנון הגננת .אני מקבל עור־
אווז כשאני שומע את הקול הצדקני,
כשאני שומע פסוק הפותח במילים :״העם
הזה  . . .״
נמאס לי לראות ממשלה שחדלה לחשוב,
בראשות גננת שלא חשבה מחשבה חדשה
מזה חמישים שנה.
מסביבנו מתחוללת מהפכה .כל יום
מציג אתגרים חדשים ,פוחח אפשרויות
חדשות ,סכנות חדשות .כל יום זועק
למחשבה חדשה ,לפתרונות חדשים.

ד 23ילדים טובים רוקדים סביב
הגננת הלאומית ושרים עוגה-
עוגה-עוגה.

