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ש ם ^ ת שני כו ו  כזאת אחד. גדול מעשה אחה גדול רגע בגלל בהיסטוריה להיזכר הז

הירח. אדמת על הראשונה, בפעם האדם, של רגלו דרכה בה השנה תשכ״ט, היתה
כזה. גדול רגע היה לא תש״ל לשנת

 העלה אדמות עלי האדם קיום של האינסופי המחזה .1,ורעי טובים רבים, מעשים בה היו
וקומיות. טראגיות ומעציבות, משמחות — רבות סצנות השנה גם

 יצטרך הוא יחידה. סצנה בשום להיאחז יוכל לא השנה, מאון את לערוך שירצה מי
הרע. וכל הטוב כל את לשיי"

מוכה. שנה זאת היתה הכל, בכר למסקנה: יגיע והוא

ח־בד רב \ר,2 רבאעט
1 ——ס—— ז —6—^ו——0————,

ם, ם מנ ה ג שנ  קצרה בארצות־הברית האכזרית. ויאט־נאם מלחמת נמשכה זו כ
 חשוכה. דתית קנאות בגלל אנשים נקטלו הצפונית באירלנד נוספים. קורבנות הגזענות

במוס שוחרי־חופש נכלאו בברית־המועצות העריצות. נמשכה אחרות, רבות ובארצות ביוון,
לחולי־נפש. דות

מקום. בשום האנושי, למין באה לא פלאית גאולה שום
השלום, אל והתקרבות המלחמה מן התרחקות השנה אירעה אם

המעצ של הקר האינטרס : גורמים שני שילום של פרי זה היה הרי
העולמי. הנוער של החם והלם מות,

ייתר. האינטרסנטי. האנוכי, הגורם השפיע השניים בין כי נדמה,

אתב דגר צהוב, בוזז
 בעת לראשונה שבלטה המדינית המציאות מוחשי גילוי לידי הגיעה תש״ל בשנת י **
בברית־המועצות: כרושצ׳וב וניקיטה בארצות־הברית קנדי ג׳ון של כהונתם ^

וברית־המועצות. ארצות־הכרית של הכלתי-מוצהרת הברית
 כמו חזקים מנהיגים או קנדי, כמו מבריקים מדינאים על־ידי זו ברית הופעלה לא השנה

 אפ־ ביורוקראטים הצדדים: משני עליה, ניצחו וקטנים אפורים אנשים להיפך: כרושצ׳וב.
 ריצ׳ארד כמו שיגרתיים פוליטיקאים קוסיגין, ולאכסנדר ברז׳נייב ליאוניד כמו ׳וריים
ניכסון.

בני־האדם. מכל חזק הוא לבני־אדם. זקוק אינו נראה, כך התהליך,
 השליש של ביותר החשוכה ההיסטורית העובדה על מבוסס הוא כי

 בעלת הצהובה המעצמה סין, של עלייתה :20ה־ המאה של השלישי
האדום. הדגל
 יותר יעיל כיוצר־שלום המשותף האוייב עצמו את הוכיח האנושית, בהיסטוריה תמיד כמו

 העולמי, הלבן המימסד של הבירות שתי ומוסקבה, וושינגטון משותפת. מאידיאולוגיה
שתיהן. על המאיים השלישי, הגורם פני את לקדם כדי פעולה לשתף נאלצו

אתב ^ אדומי, דגר
התנגשו תש״ל. על המכרעת התופעה היתה האמריקאית־הסובייטית ברית 40

זו. מציאות לשנות יכלו לא השתיים, סוכני בין או השתיים, בין מקומיות יות ( (
 הקרמלין את המחבר האדום הקו פעל סין, של האדום הדגל מול

הלבן. הכית עם
 אף הגיעו כדוו־הארץ, את חיבקו הן רדות־משמעות. אך דרמאתיות, היו לא התוצאות

החיצון. לחלל
הנשק הגבלת על המעצמות שתי בין בשיחות חשובה התקדמות חלה הראשונה בפעם

הצעיר חוור חתקוגוגות :אמריקאית שדות הפגנת

בקמבודיה ון0יק1 התערבות נגר אמריקאי נראקאס
 חתמי מאז הראשון החשוב הצעד זד, היה והאנטי־טילים. הטילים נשק — האיסטראטגי

גרעיני. נשק ניסוי שאסר החוזה על וכרושצ׳וב קנדי
 סובייטית,—מערב־גרמנית ברית לכרות כדי המצב את ניצל חדש גרמני ראש־ממשלה

הגושים. שני בין מונחת שהיתר, ביותר המסוכנת הפצצה מן הנפץ את הוציא ובכך
ש יוזמת-השלום, את זו כרית הולידה הישראלי-ערבי ובמרחב

בתש״ל. ישראל חיי על חותמה את הטביעה

ביחשרים גם \אגזיר,2ב גם
 לכוח־הדחף רעיוני, לדלק זקוקים היו הם גם אך מכריעים. היו אינטרסים ך■*

האנושי. | |
 הכלל־ ההתקוממות - העולמית תנועת-הנוער על-ידי להם סופק זה

והחרות. השלום למען הצעיר הדור של עולמית
 את והאירה למרומים שהתלקחה עד זו, מדורה על שמן שפך תש״ל של אחד מאורע

כולו. העולם פני
 ל־ לפלוש ניכסון של רעת־המזל, המוזרה, החלטתו זאת היתה

קאמכודיה.
 להפיל הצליחו המקומיים, ובני־בריתם אמריקאיים, סוכנים מיקרית. כמעט היתד, ההחלטה

 הודיאט־נאמית. לקלחת־המוות מחוץ קאמבודיה את שהשאיר הניטראליסטי, המישטר את
הקרו יועציו עצות חרף המומחים, פי את לשאול מבלי בהתקפת־נגד. הגיבו הקומוניסטים

 כן לפני מעטים ימים עוד לפלוש. החלטת־יחיד: האמריקאי הנשיא החליט ביותר, בים
ההיפך. את חגיגית עוזריו הבטיחו

 היתה שלא וספונטאנית, אידיאליסטית המונית, להתקוממות גרמה לקאמבודיה הפלישה
 את הכריח השלטון, החלטת נגד קם האמריקאי הצעיר הדור מיטב בתש״ל. ורע אח לד,

המחרי פשעי־המלחמה על הנוראים הגילויים קצר. זמן כעבור כוחותיו את להוציא ניכסון
המרד. את חיזקו בוזיאט־נאם אמריקאיות יחידות של דים

 של ביותר המרשים החלק היתה המלחמה נגד האמריקאי הנוער של זו התקוממות
 מחנה לאותו שייכים היו השלום למען בוושינגטון שהפגינו הצעירים כלל־עולמית. תופעה

 מחנה לאותו לבתי־משוגעים. ושנלקחו החופש, למען במוסקבה שהפגינו הצעירים כמו
 הקולי־ של הכלא מו השנה שניצל המרדני, היווני המלחין תיאודוראקים, ניקום שייך היה

למענו. עולמית להתעוררות הודות נלים,
 כמלחמה שמאסו המצריים, הצעירים שייכים היו מחנה לאותו
 עכד־אל-נאצר לגמאל שאיפשרה הציבורית האווירה את ושייצרו

הצעי שייכים היו מחנה ולאותו גולדמן. נחום את אליו להזמין להעז
זו. פגישה מנעה כשזו הממשלה, נגד כישראל שהפגינו רים

נזונזרי נזעיין פוליטי, אפין!
 סובייטית—האמריקאית ברית־האינטרסים — תש״ל של הגדולים התהליכים ני ***

ישראל. על גם השפיעו — השלום למען הצעיר הדור של העולמית וההתעוררות
מבפנים. והאהד מבחוץ האחד

 נחושה משותפת כהחלטה ביטוייה את מצאה האינטרסים ברית
 במרחב, ביניהן צבאי עימות מחיר בכל למנוע המעצמות שתי של

בזה. לעימות כהכרח מובילה שהיתה הידרדרות בכוח במעט ולהפסיק
 רקע על סובייטית.—אמריקאית הידברות פרי שהיתר, תוכנית־רוג׳רס, נולדה זה רקע על

מצרית.—והאמריקאית ישראלית—האמריקאית מצרית,—הסובייטית ההידברות באה זה
אמרי ״תכתיב על השנה דיבר בישראל לאומניים רגשות מהסתת להיבנות שרצה מי כל
סנה. משה נוסח סובייטית״.—אמריקאית ״קנונייה או בגין, מנחם נוסח סובייטי״,—קאי

המעצ שתי בין דומה לשיתוף־פעולה הודות קמה מדינת־ישראל כי לשכוח היד, קשה אולם
 שתי בעזרת ,במלחמת־ר,עצמאות צבאות־ערב, של התקפותיהם את הדפה וכי הגדולות, מות

המעצמות.
 בלתי* שהיא אותנטית, ישראלית כמהדורה התעוררות־הנוער,

 נפשיים, מקורות-השראה מאותם שיינקה אף זרות, כתנועות תלוייה
המעצ ליוזמת ממשלת-ישראל להיענות שהביאה האווירה את יצרה
מות.

 אולם השלום. גיא לקראת המלחמה ממרומי הנחל, אפיק את יצרה הבינלאומית המציאות
זה. באפיק שזרמו החיים, המים את שסיפק המעיין היתד, הנוער התעוררות

 הזאת, ההתעוררות את שסימל צעיר היה תש״ל של השנה איש
 שמרד השלום, אקטיביסט - והפוליטית המוסרית משמעותה מלוא על

המלחמה. אקטיביסט כאביו,


