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 והפולי־ ש״האהבה אומרים אנגלים ך*

 למיטה מוזרים שותפים מכניסות טיקה | (
אחת.״

 הפוליטיקה יצרה אלה כימים
מוזר. זוג

 על השבוע הגיב רוזנבלום הרצל ד״ר
ב בן־גוריון דויד של האחרונה הצהרתו

 בן־גוריון״. ״תוכנית : אמר בו ראשי מאמר
 אבנרי, אורי של בצידו בעליך. את מושיבה
ולדרך.״ להשפעה כשותפו

 במיסגרת חיפש, זאב הקאריקטוריסט
ה שלושת את באפריל, 1ה־ של מתיחה
 ארץ־ישראל מבמת ביותר הרחוקים אנשים

 רוג׳רס, ויליאם את יחד וזימן השלמה,
ואותי. בן־גוריון דויד

 עצמו אה מוצא וחצי, 84 כגיל
מאד. מוזרה כהכרה כן־גוריון דויד

. י ת ר ב ח ב
* * *

כ־ לחברה בן־גוריון את הכיא ה
? זאת 12

 טוכ הוא גרוע ״שלום :הקכיעה
 סיסמה, - מוכה״ ממלחמה יותר
 את שנתיים, לפני פתחתי, שכה

לראשו דרשתי כו ככנסת, נאומי
האמ יוזמת־חשלום את לקכל נה

ריקאית.
:בן־גוריון אמר

היי ראש־ממשלה, עדיין הייתי ״אילו •
 נל את להחזיר מוכנים אנחנו כי מכריז תי

 הימים, ששת במלחמת שנכבשו חשסחים
 — ורמת־הגולן המיזרחית ירושלים .מלבד

 הגולן ואת היסטורית, מסיבה ירושלים את
בטחזנית.״ מסיבה

 הגדה 7 עזה 7 •■ארס־אל־שיין 7 ״סיני •
 חשוב השלום !להם ■יילכו 7 המערבית

פנכסי־דלא־ניידי.* יותר הרבה
 צלינו השלוי), (את להשיג ״כדי •

,״1967 לגבולות לחזור
ש למרות צבאיייו, ״גבולות־בטחון ס

להב צצמס בפני יכולים אינם רצויים, הם
 שכנינו עם אמיתי שלום נתידנו. את טיח

 זהו — וידידות הדדי אמון — הערביים
האמיתי.* הבטחון

 לו מניין :ומשתאה עומד ואתה
 ואומץ־הלכ הרוחני העוז זח לזקן

 שהם אלה, דכרים לומר המוסרי
 יורשיו? כאוזני דכרי־כפירה

★ ★ ★
 וסוערות טובות שנים כמה קדשתי ך■

 דויד בראש־הממשלה למלחמה חיי של | |
בן־גוריון.
:שתיים על נטושה היתד, זו מלחמה

 מדיניות־ ליזום אי־נכונות על
 המכריעות כשנים פעילה, שלום

 ישראל-ערכ, יחסי קכיעת של
 כידי כמדינה השלטון מסירת ועל

 עליה לכפות שניסו חכר־מרעים,
אנטי־דמוקרטיים. דפוסים

 מודה הראל, איסר האלה, המרעים אחד
 כי בר־זוייס מיכאל בידי (החתום בספרו

ה את זה בשבועון אז ראו וחבריו הוא
 מלחמתנו וכי להתקדמותם, העיקרית סכנה

רבה. במידה הצליחה
שכח לא המאכק כשיא גס אולם

 כעל כאדם לוחמים אנו כי נו
היסטורי. שיעור־קומה

★ ★ ★
 ההים־ לגדולתו גרמו תכונות תי ששש

נדי שתיהן בן־גוריון. דויד של טורית
המדיניים. בחיים למדי רות

 בן־ מחשבתו. של טודח־הזמן הראשונה:
דור. של במושגים לחשוב מסוגל גוריון

 בן־ וטפל. עיקר בין ההבחנה :השנייה
 ציר עת בכל מהו לקבוע הצליח גוריון

כמובן). לתפיסתו, (בהתאם העיקרי המאמץ
 את לשרטט כיום שמשתדל מי

 מאז דרכו, של הכלליים הקווים
 ימצא התפטרותו, ועד נעוריו שחר

 כן־גוריון דויד של פעילותו כי
ה כמאמץ תקופה ככל התרכזה

עימו. והשתנתה העם, של עיקרי

 תנו־ ממייסדי זה אחר בזה שהיה אחרי
 בימי ההסתדרות מזכיר בארץ, עת־העבודה

 של הממשלה ראש ההתיישבות, בסיס יצירת
 כראש־ הפך צה״ל, ויוצר בדרך המדינה
 החדשה, המדינה של וכשר־הביטחון ממשלה

ה בה״א איש־המלחמה הביטחוניזם: לסמל
ידיעה.
 שהיעד כיום מכריז כזה איש אם

 להיות צריך המדינה של המרכזי
 ״שלום אפילו - השלום השגת

החזרת כמחיר שלום אפילו רע״,

ל וקטנוניותם, קטנותם על מעידה היא
האיש. של גדולתו עומת

להי כדי לשנים, זקוק קטן אדם
 מסוגל אינו ואולי - שטעה ווכח

הספי לכן־גוריון כלל. לכך להגיע
שעות. 24 קו

 לדעת בן־גוריון נ.וכח מיבצע־סיני למחרת
 דיין של הקנוניות פרי שהיה זה, מיבצע כי

 היסטורי. מישגה היה הצרפתים, עם ופרס
ה־ בחברת המלחמה־הלא־נכונה, זאת היתה

ב״הארץ ואב ־21ע \בוגרה2\ארי2ה
 זה הרי - המוחזקים השטחים כל

 נעוריו על וגם גדולתו, על מעיד
זה. זקן של המופלאים

 של העיקריות התכונות אחת זוהי שהרי
 מיושנים, מושגים לזרוק היכולת הנעורים:
 הזמן•״ עם ״לצעוד המציאות, עם להשתנות

★ ★ ★
 רוזנבלום, הרצל ד״ר כמו שאיש וכן **
בו באופן לו חסרה זו תכונה שדווקא 12
 הוא לכן אותה. להבין מסוגל אינו לט,

 ב־ שחל הגדול לשינוי אחרת סיבה מחפש
בן־גוריון.
 כטוכו הואיל כו מאמר, כאותו
 מצא לידי, כן־גוריון את להושיכ
 כיורשיו, מקנא כן־גוריון הסכר:

 מזה הככושים כשטחים המחזיקים
 שבן־ כעוד שנים, ארכע כמעט
 כיכושי את החזיר עצמו גוריון

שכועות. כמה תוף מיכצע־קדש
 גירסה מלא בפה רוזנבלום מבטא בכך

 בך משמיצי בין בלחש כה עד שעברה
 וייצ־ מעזר העוברת רחבה חזית — גוריון

האחרו בבחירות שנאחזו לאנשים ועד מן
להי כדי בן־גוריון, של אדרתו בשולי נות
לכנסת. כנס

 ככן־גור• פוגעת אינה זו גירסה
ככעליה. פוגעת היא יון.

 הלא־ המטרה למען הלא־נכונים, שותפים
נכונה.

 העולם כי וראה סביבו השקיף בן־גוריון
 מעצמות־העל ששתי לישראל, עורף פונה

 דמסקנה את הסיק הוא נגדה. מתאחדות
 הכיבוש המשך אלה שבנסיבות :הנכונה

ל יגרום רק אלא תועלת, לשום יביא לא
מצטבר. נזק

 נדיר, היסטורי כאומץ־לכ לכן,
 על הכריז כאיש, להתחשכ מכלי

 דיחוי. ללא לסגת נכונותו
★ ★ *

ם •*3 ך ש  טעם אין כי ואם גבר. דרוש כ
 משום יש ״אילו,״ של שאלות לשאול /

 קורה היד, מה :ההיפותטית בשאלה עניין
? 1967ב־ הממשלה בראש ביג׳י עמד אילו

 כמוכן: היא, הנכונה התשוכה
 המלחמה היתה לא זה כמיקרה
 עכד-אל-נאצר גמאל כלל. פורצת

 מלעשות 1967 כמאי נזהר היה
ש הפרוכוקטיכיים, המעשים את

 אלמלא עצמו, לו מלכודת הפכו
חלו היא אשכול שממשלת האמין

להגיכ. מכדי ועלוכה שה
המל פרצה שאילו לחשוב מותר אולם

 משתמש בן־גוריון היד, זאת, בכל חמה
ת הנצחון בפירות ר ח מ ם ל ו י ל כדי ה

 פנייה :הנדיר ההיסטורי המעשה את עשות
 כדי הערבי, העולם אל ודרמאתית ישירה
בשלום־אמת. השטחים את להמיר

ל אז חיכה כולו הערכי העולם
 ההמומים הלככות זה. גדול מעשה

לכך. מוכנים היו
 במיבתב אשכול, ללוי אז זאת הצעתי
 שיגר בן־גוריון אם יודע איני לו. ששיגרתי

דומה. מיכתב
יו הרבה אדם היה ז״ל אשכול לוי אך

ה הסיכוי את להבין מכדי קטן מדי תר
נכסי־דלא־ניידי. רק ראה הוא היסטורי.

 כאותו תפקיד כאותו כהונתו
היסטורית. טרגדיה היתה רגע

ה בשיגרת דבק ולבו זקן, היה אשכול
 קיבוץ, עוד עז, עוד דונם, עוד — אתמול

 לו חבל היה שיכון. עוד היאחזות, עוד
 על פעל 1967 בשנת טובה. אדמה להחזיר

 בן־ היה לא הוא .1927 של המושגים פי
גוריון.

 אמר בן־גוריון גולדה. באה מותו, אחרי
 להוסיף אפשר בשינאה. כוחה שעיקר עליה

בנוקשות. מהותה עיקר :כך על
 י ד י מ ת - תמיד היא הנוקשות

קטן, אדם של סימן־ההיכר -
 להע־ מחדש, לחשוב ביכולתו שאין אדם

ה חדשות. מנסיבות חדשות מסקנות ריר
 אחרי להיגרר עצמו ע/ גוזר הנוקשה 0אי

הזולת. מעשי
 אל מ״לאו" גולדה נגררת כך

 לאסון להכיא עלולה והיא ״לאו״,
 שכה מלחמה ממנו: נורא שאין

 כצה״ל הכחורים מיטכ יהיו לא
צודקים. שהם משוכנעים

★ ★ ★
בן־גוריון, דויד של בראשו עוכר ה  מפלגתו־לשעבר, בוועידת יושב כשהוא )2
שגידל: האנשים את רואה כשהוא

 ״מה לעצמו: חושכ הוא האם
האלה?״ ולגמדים לי

 אף אין זו, מפלגה של הראשונה בשורה
ד אדם ח  של במושגים לחשוב המסוגל א

תקו של עיקר־העיקרים את לראות דורות,
.השלום :זו פה

במו חושב שאינו אחד אדם אף בה אין
ה שעולמו וחודשים, שבועות של שגים

 שעה, של באילתורים מצטמצם אינו פוליטי
גמדים. של עולמם זהו מדיניות. בחאלטורות

 מעכר אל להשקיף מסוגל ענק
ל מפליג ומבטו רחוקים, להרים
 רואה גמד והזמן. המרחב מרחקי
העולם. שזה ומדמה חול, ערימת

★ ★ *
 בכל כמו על־אנושי. אינו ן־גוריון ף״

 שגיונוח בו דבקו גדול, אדם גם אדם,
אישיים. וחוויות נסיונות פרי שונים,

 הלב להבנת הגיע לא עתה שגם דומני
ה את מבין שאינו נראה כן על הערבי.

בירוש לאומי מעמד לערבים להציע צורך
 איני וזכויותיהם. כבודם את שיספק לים,

 סידורי־ בין צורכו די מפריד שהוא בטוח
ה ובין הכרחיים, שהם ברמת־הגולן, בטחון
 הפלסטיני, ן ובעני אדמותיה. לסיפוח שאיפה

גולדה. כמו עברו בידי שבוי שהוא נדמה
 חשובים. כי אם פרטים, הם אלה אולם
 מהדהד זו היסטורית שבשעה הוא העיקר

ו העולם, סביב בן־גוריון דויד של קולו
וצלול. רם הוא

או צה״ל ויוצר המדינה אדריכל
 יותר טוב הוא גרוע ״שלום מר:

טובה!״ ממלחמה
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