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ב נולדה כדירה!״ ״אין ■•סיסמה
הקרביות. בחטיבות ,1948 (אביב (

לתעמולה, מומחה על־ידי הומצאה לא היא
 גולדה אפילו ליחסי־ציבור. גאון על־ידי או

המ לא הפועלות, מועצת עסקנית מאירסון,
אותה. ציאה

גדו היסטורית סיסמה כל כמו
 פרי ספונטאני, כאופן נולדה לה,

רכים. אנשים של חווייתם
 אותו של החוויה את ביטאה היא ואכן,

: רגע
 מלחמה מלחמה. של כמצס היינו

והפיסי. הלאומי קיומנו עצם על
 בתצלומים ראינו נוראות. אבירות ספגנו

ל מעל שנישאו חברינו, של הגויות את
משולהב. המון ראשי

נשק. חסרי נסיון, חסרי מעטים, היינו
 אנחנו כי הכין מכינינו כחור כל

 כפ■ על משפחותינו, על מגינים
כמשמעו. פשוטו ערינו. ועל רינו
 כאילו שצצו המילים, בשתי נאמר זה וכל

דנגור: עד מדן
כדירה". ״אין

★ ★ ★
ז א • ה ■ ר ל שקרה מה זו לסיסמה ק

רבות. היסטוריות סיסמות )■?
תו ממולחים, עסקנים בידי נפלה היא

זריזים. דמגוגים מקצועיים, עמלנים
התעוו הסתלפה, הזדייפה, היא

הכר. ללא עד תה
 שהו־ החד־פעמית החוויה מן נקרעה היא

 לערוותם כיסוי לשמש כדי אותה, לידה
כושלים. פוליטיקאים של

 של גולני, של יפתח, של לוחם כאשר
 התכוון הוא — ברירה!״ ״אין אמר גבעתי
 זה! במצב תקועים אנחנו זה! ״זהו לומר:

ולנצח!״ להילחם עלינו נושמד! נובס, אם
 ״אי- לומר: התכוון לא הוא
 אי• זו, מלחמה למנוע היה אפשר
 שתימשד מלחמה למנוע אפשר

1 לנצח."
 נסתרי כי דעתו. על עלה לא כלל הדבר

 נהירים היו לא ההיסטוריה ורזי המדיניות
שעה. באותה אותו עניינו לא גם והם לו.

★ ★ ★
 ברירה!״- ״אין זאת. להכין כ1ךץש

הי (  שעת־השיא את התואמת קריאה (זו
טוטאלית. מלחמה של הנואשת

ה לא אומרת: היא אין ת י  אלא ברירה ה
זו. למלחמה להגיע

ע אומרת: היא ג ר מא זה, כ
 זו, מלחמה לתוף שניקלענו חר
 אלא כדירה אין - איך חשוכ ולא

כה. לעמוד
 היה ״אפשר כזה: ברגע לומר אדם יכול
 שגו. שלנו הפוליטיקאים זו. מלחמה למנוע

 מרחיקי- אחרים, מנהיגים לנו היו אילו
 אן זה. למצב־ביש מגיעים היינו לא ראות,
 אלא ה ר י ר ב ן י א — הנה שהגענו מאחר

ממנו.״ לצאת כדי להילחם,
 מאיר, גולדה כעידן היום, ואילו

אח מטרה לשמש זו סיסמה כאה
לגמרי. רת

ם ברירה, ״אין לומר: באה היא ל ו ע מ  ו
. ה ת י ה לא ה ר י ר מ צדקנו. תמיד ב

 החמצנו לא אחת פעם אף שגינו. לא עולם
 לעשות יכולנו לא שלום. להשגת הזדמנות

 ידנו לאל אין עכשיו גם השלום. למען דבר
 להילחם, עלינו נגזר למענו. דבר לעשות

להילחם.״ להילחם,
 הליכוד של מאמינה" ה״אני זהו

 החדש ישראל" ה״שמע הלאומני,
המימסד. של

★ ★ ★
 היינו נכונה, זו תורה היתה ידו

שה יוונית, מטראגדיה לגיבור דומים
 הוא ואין — נורא גורל עליו גזרו אלים
המר. סופו לקראת לצעוד אלא יכול

 היא היהודית השקפת-העולם
 השם!) כדוד ואמרתי: (כימעט

זו. לרוח לגמרי זרה
לפאטא- בניגוד היוונית, לטראגדיה בניגוד

1אי
 לאדם ניתן תמיד ברירה. יש תמיד ברירה.
<י ורע. טוב בין לבחור

 העברי היישוב תולדות את ׳ שחוקר מי
 הגיע מאז שעברו השנים במאה בארץ,

 מיקווה־ישראל, אדמות את ורכש נטר קרל
צודקת. שהיהדות ימצא

 הי־ תמיד כדירה. היתה תמיד
הזדמנות. תה

 כתבי־אי־ לחלק כדי לא זאת. להבין יש
 למצוא מזוכיסטית נטייה מתוך . ולא שום

בעצמנו. שגיאות
מסקנות להסיק להבין, ללמוד, כדי אלא
 והוא שיהיה. הוא שהיה, מה כי

זה. כרגע שהווה
★ ★ ★

 הצעירים, התורכים מהפכת פרוץ ם 9•
ו יהודים התחבקו שנה, ששים לפני ע

 שהגיע האמינו הם ירושלים. בחוצות ערבים
העותומנית. העריצות סוף

 תורכית- חדשה, עריצות התחילה אולם
מרחיקי- ציוניים, מנהיגים היו לאומנית.

 נדמה היה עיניה. את סינוורו מאדם, קים
ל שייך והשלל נסתיימה, שהמלחמה לה

נצח.
שגינו. כדירה. היתה

 בשווייץ לוזאן בעיר פעלה 1949 בשנת
 לא שאישר, כפי האו״ם. מטעם ועדת־הפיוס

 בכיר נציג אז שהיה ששון, אליהו מכבר,
 נכבדה פלסטינית משלחת פנתה ישראל, של
 להגיע והציעה הישראלית׳ המשלחת אל

העמים. שני בין ישיר הסדר לידי
 ממשלת על־ידי בזילזול נדחתה ההצעה

 נעלמו שהפלסטינים לה נדמה היה ישראל.
 הסדר להשיג יותר זול שיהיה המפה. מן
פארוק. והמלך עבדאללה המלך עם

נש הפלסטינים נעלמו. וסארוק עבדאללה
ארו.

שגינו. כדירה. היתה
★ ★ ★

 המצ- המהפכה פרצה 1ע5צ שנת
ה בתולדות חדש פרק שפתחה רית,

״מוכן שהוא הכריז בן־גוריון הערבי. עולם

התור נגד בערבים לתמוך שהציעו ראות,
 נור־ מכס בראשות הציונית, ההנהגה כים.
הערבים. נגד בתורכים לתמוך החליטה. דאו,

שגינו. כדירה. היתה
 בארץ. אדמה רכשנו דורות, שני במשך

 אחרי האפנדים. מידי אותה .קנינו לרוב
ש האריסים את מעליה גירשנו הרכישה,
למתייש מקום לפנות כדי ממנה, התפרנסו

 המנושלים הפלאחים באו כאשר שלנו. בים
 בכוח, אותם גירשנו בפרדסינו, לעבוד

 עבריים, פועלים של מעמד ליצור כדי
 להפריש שהציעו ציוניים מנהיגים היו

 ליישב כדי רכישה, בכל האדמה מן חלק
 ול־ ,המנושלים הערביים האריסים את עליה

ה הציוניות. הקרנות בעזרת שם שקמם
 או־ כמו אנשים על־ידי בבוז נדחתה הצעה

״צרעת״. הערבית בעבודה שראו סישקין,
שגינו. כדירה. היתה

★ ★ ★
 כמו־ ,(שהיתר, מלחמת״העצמאות ן•

לה) שקדמה ההתפתחות כל תוצאת בן,
 חלקם לפליטים. ערבים אלפי מאות הפכו

 על־ידי נדחפו רובם גורשו, חלקם ברחו,
עצמה. המלחמה נסיבות
 שלום, להשיג יכולנו המלחמה בתום

 — נדיבות־לב של היסטורית מחווה על־ידי
 השאר. ושיקום הפליטים מן חלק החזרת
זאת. דרשנו אנחנו

 הנשיא, עם להיפגש כדי לקאהיר״ לטוס
 לפתרון דבר הציע לא אך נגיב, מוחמד
בע לפתרון לפחות או הפלסטינית, הבעייה

הפליטים. יית
מקו את תפס עבד־אל־נאצר נפל, נגיב

 ירוחם ידידו, את לקאהיר הזמין מייד מו.
 שנד.) 17 כעבור גולדמן (כמו ירוחם כהן.
לנסוע. הורשה לא

 החדש, המצרי המישטר של הגדול החלום
שרי את לסלק היה כולו, המצרי הדור של
ש הבריטיים הכוחות — הזר הכיבוש די

 במצריים לתמוך יכולנו בתעלת־סואץ. חנו
זאת. דרשנו אנחנו זה. במאבק
ה אל ישראל ממשלת פנתה זאת תחת
 שלא נמרצת בדרישה הבריטית ממשלה
עזר, לא זה כאשר התעלה. את לנטוש
ה שבמפלגה כקיצוניים ממשלתנו תמכה

החלטת־הפינוי. נגד שמרדו שמרנית,
ל השינאה נשארה עזבו. הבריטים אולם
הזר. לכובש שעזרה ישראל,

שגינו. כדירה. היתה
 מלחמת־השיחרור החלה מכן לאחר מיד

 לרכוש ללוחמים, לעזור יכולנו האלג׳ירית.
 מצוקתו. בשעת שלם ערבי העם של לבו את

 לתווך הבטיחו עזרתנו, את ביקשו האלג׳ירים
 במצריים. ידידיהם ובין בינינו היום בבוא
זאת. לעשות דרשנו אנחנו

לוחמי־ נגד בצרפת תמכה ישראל ממשלת

 את להסיח כדי מיבצע־סיני, את הצרפתים
ממ הצטרפה מאלג׳יריה, עבד־אל־נאצר דעת

 כבר וכאשר בהתלהבות. לקנוניה שלתנו
 תמכה אלג׳יריה, את לנטוש דה־גול החליט

ש ה־או־אה־אס של בפאשיסטים ממשלתנו
במלחמה. ולהמשיך דה־גול את להרוג רצו

 והסתדרו אלג׳יריה, את עזבו הצרפתים
 גם אלה המורדים־מאתמול. עם מאד יפה
נגדנו. פנו אלה

שגינו. כדירה. היתה
★ ★ ★

במל הכביר הצבאי הנצחון מחרת ■
מח לעשות יכולנו ששת־הימים חמת ׳׳,
 יכולנו ורוחב־לב. צניעות של היסטורית וזה

 השטחים את להחזיר נכונותנו על להכריז
 הפלסטיני, העם בזכויות להכיר שכבשנו,

 ובטחון. דו־קיום של חדשה מסגרת לכונן
ה של החמישי ביום זאת דרשנו אנחנו

מלחמה.
 קל היה זה הימים ששת מלחמת ״אחרי

 היו הערבים שלום. להשיג ישראל בשביל
 חודשיים לפני הודה פאניקה!״ אחוזי אז

 נאצר, כמאל אל־פתח, של הראשי הדובר
 שאז ״כנראה אמריקאי. עתונאי באוזני

ת היתה  לפני אמר שלום,״ להשיג הזדמנו
 לוי של הבכיר היועץ אז שהיה מי 'חודש

 מפני אותה, ״החמצנו כידן. אהרון אשכול,
מבולבלים.״ היינו שכולנו

 שלום לבקש יבואו שהערבים חשב אשכול
 ניכרים שטחים סיפוח — ישראל תנאי לפי

כל ביוזמודשלום לנקוט סירב הוא למדינה.
הפלסטינים. פי

ם שהערבים נסתבר אולם נ י  מבינים א
 כללית, מלחמה נטושה היום שפת־הכוח, את

הסובייטי. הצבא עם עימות וצפוי
שגינו. כדירה. היתה

★ ★ ★

 יותר הרבה להרחיב כמוכן, <\פשר,
 הזדמנויות של זו תמציתית רשימה

 גולדמן לפרשת ישר מובילה היא אבודות.
 בזב־ עדיין הטריות אל־ג׳עברי, ולפרשת

רוננו.
ברירה. היתר, .תמיד
 כי פעם ככל הוחמצה היא

 השגנו אשר ככל רצינו פעם ככל
 מוכנים היינו ולא רגע, אותו ד

 להשיג כדי אחד צעד אן? סגת
שלום.

★ ★ ★
 הגרוע הוא ברירה״, ״אין שאומר י *•

בתבוסנים.
 היתה שמדיניותו עצמו על מעיד הוא

 עצמו את מכניס כסיל רק כי — אווילית
ברירה״. ״אין של למצב

 שתהיה תמיד ידאג חכם אדם
אפשרו וכמה כמה כין כדירה לו

 כיניהן לכחור שיוכל כדי - יות
צלולה. כריעה

 ברירה יש שוב זה שברגע מאמין אני
ה כף על מונח הפלסטיני העניין גדולה.

 נואשים מאמצים עושה מצריים מאזניים.
 לצבא תשתעבד בטרם להסדר־שלום, להגיע

הסובייטי.
 במיבחן. עבד־אל־נאצר את להעמיד אפשר

השט מן לסגת נכונותנו על להכריז עלינו
 אם ממשי. שלום תמורת הכבושים חים

 האחרונים, לדבריו נאמן מצריים נשיא יישאר
ל במשא־ומתן זו הכרזה בעיקמת יפתח
הפ לא לדבריו, יתכחש אם השלום. השגת
דבר. סדנו

 לכונן לכם נעזור לפלסטינים: לומר אפשר
 הירדן. עברי משני העצמאית מדינתכם את
 ובזכויותיכם. הלאומי בקיומכם מכירים אנו

 את להגשים המוכן פלסטיני לכל יד נושיט
 — ישראל עם בשלום הלאומיות מטרותיו

עראפת. או אל־ג׳עברי זה יהיה
. יש ה ר י ד כ יזמו כאשר העץ. על ציפורי־שלום מאה על רי- כשהם לידינו, שנפלו האדירים שטחים יש היהדות: אומרת האיסלאם, של ליזם
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