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־ תלנייה היטב, ושמור נעול בחדר עבה. מסך מאחרי הסודיח החפה
 בימי שפעלה הפוליטית -•צנזורה

 חשובות עובדות גנזה התנ״ך חיבור ) ן
עמנו. של ההיסטוריה פני את ששינו מאה

 בן־עמרם שמשה לפרסם הירשה הצנזור
 רבנו משה מודה שמות בספר מגמגם. היה

 דין־התנועה את שקיבל לפני זו. בעובדה
 עם התווכח בדרה המדינה ראש ונתמנה

 וכבד־ ״כבד־פה וטען: הקדו־ש־ברוך־הוא
אנוכי.״ לשון

 אחיו, אהרון של בדמותו נמצא הפיתרון
והרבה. בקלות, שדיבר פרס שימעון מין

 מסובכת האמת אך התנ״ך. כאן עד
יותר. הרבה

 בבד-פה רק היה לא רבנו משה
ככד־אוזן. גם אלא וככד־לשון,

 היה לא זה, מליקוי הסובלים רבים, כמו
בכך. להודות מוכן  הקדוש-ב- לו הודיע כאשר לפן,

 ״להעלותו עומד שהוא רוך־הוא,
 ארץ אל ורחבה, טובה ארץ אל

 הקנדי״, מקום אל ודבש, חלב זבת
 הדובר הקול בי למשה נדמה היה

 הכנעני.״ ״מקום אמר מהסנה אליו
 שתי של השמות טיבעית. היתר, הטעות
דומים. — ׳וכנען קנדה — הארצות

בשים־ להביט רגילים כבדי־אוזן אנשים
 ואילו המילים, את לקרוא כדי הדוברים, תי

 משה ״ויסתר לציין הקפיד מחבר־הספר
 יתר האלוהים,״ אל מהביט ירא כי פניו,

 קרא הצנזור על להערים כדי כן׳ על
דק. רמז זה היה ״־שמות,״ לסיפרו המחבר
סתו נקודות וכמה כמה מסביר הדבר

 לא להגזמה הנוטה אלוהים אפילו מות.
 ב״ארץ דווקא ארץ־כנען את מגדיר היה

 ודבש." חלב ״זבת •שהיא ורחבה,״ טובה
לתיאור. מתאימה זאת, לעומת ארץ־קנדה,

 אינו וזחלן עצלן עם גם כן, על יתר
 היאור מן להגיע כדי שגה, לארבעים זקוק

 עובר נורמלי בדואי שבט הירדן. אל
 הדרך אולם בשבועיים. בניחותא, זו, דרך

 לעברה וכדי וקשה, ארוכה לקנדה ממצריים
 דרושות היו בוודאי ורפסודות חמורים על

שגה. ארבעים ההם בימים מצע טעות באן היתה בקיצור,
 3000 על צילה את שהטילה רת,

הכאות. השנים

 בן־גוריון מדויד המדינה, נהיגי ץ•
 מעולם השלימו לא רבין, יצחק ועד

 במיזרח, היה גופם זו• היסטורית טעות עם
מערב. בקצה ליבם אך

 גואשים מאמצים עושה אני שנים מזה
 לליבי התגנב אט־אט דעתם. לסוף לרדת

לחוסר־הבנתי: פשוט הסבר שיש החשד

שהי המפה מן לחלוטין

הגי הנתונים הם מה — והגיונית סבירה
 והצבאיים הכלכליים המדיניים, אוגרפיים,

ן מבוססת היא שעליהם
 הן אך מפתיעות. היו התוצאות

הממשלה. החלטות את לי הסבירו
הדב את לגלות היא שחובתי סבור אני
 ובחוסר־ בתבוסתגות להילחם כדי רים,

ש הסבור הציבור, בקרב הגוברים התוחלת
 עושה. היא אשר את יודעת אינה הממשלה

■ ■ ■ הסו הממשלתית המפה פי על ככן, -
המע בחצי שוכנת מדינת־ישראל דית, (

כדור־הארץ. של רבי
 כפי בקנדה, נמצאת היא אין אומגם

 המיקרא, בביקורת הנ״ל התרגיל מן שעולה
בסביבה. היא אך

 יחד מדינת־ישראל, :כן כי הנה
 חלק היא המוחזקים, שטחיה עם

אר־ כדרום פלורידה, מחצי־האי

 להם לתת צריכים לפעם מפעם רחוקים.
 עוצמתם נורא. לא זה אבל הראש, על מכה

 הכסף ומצבורי לאחרונה, עולה הכלכלית
 בידיהם. להתרכז מתחילים העולם של
מנהיגינו. מעיני שינה מדיר זה אין אך

אדו אורות נדלקו לפתע אולם
 סיב■ יש המערבת: רחבי בכל מים
ארצות-הכרית: וכין כינינו פוך

 סגרה היא עלינו. רוגזת הגדולה שכנתנו
 אל אותנו המחבר היחידי — הגבול את

 עורק־החיים עובר שדרכו הגבול העולם,
ובנשק. בכסף אותנו המזין

 נואש למיבצע נחלצה ישראל ממשלת
 זינק אלון יגאל המצור. את לפרוץ כדי

 לגבול, מעבר אל נחשונית קפיצה וביצע
 שר-החוץ של דלתו את לשבור והצליח

 גם ברב־בריח. לפניו שננעלה האמריקאי,
 מוכן והוא בצלחת, ידו את טמן לא צה״ל
יפתיעונו. לא האמריקאים אפשרות. לכל

 שונה עיני מול התלוייה המפה
היתה

עיניהם. לנגד תלוייה,
ועדיין

ב מדינת־ישראל שוכנת ־שלי, המפה לפי
 הארצות אחת ארץ־ישראל, היא כנען, ארץ
 מרחב ־של בליבו והפרת, היאור שבין

ערביים. בעמים בעיקרו המאוכלס  לא נכונה, זו מפה היתה אילו
 שמדיניות המסקנה מן מנוס היה

מטורפת. הממשלה
הגיאו הנתונים מן מתעלמת היא שהרי

 והגיאו־כלכליים הגיאו־לאומיים פוליטיים,
 של עניין היא הפוליטיקה זו. מפה של

גיאוגרפיה.
 הרבה כל־כך כי להניח שאין מכיוון אך

 ועזי־ ישרי״לב נבונים, טובים, אנשים
מוכ מטורפת, מדיניות פי על פועלים מבט
להתנהגותם. סבירה סיבה להיות רחה

ופשו סבירה היא כזאת. סיבה יש ואכן,
להפליא: טה

גיאו מפח יש המדינה למנהיגי
אחרת. גרפית
 — זו מפה ראיתי לא שמעולם מכיוון

 בחדר עבה, מסו מאחרי בוודאי תלוייה היא
 •שוטרים על־ידי יומם־ולילה הנשמר סודי

מתוח אלקטרוני ומיכשור חמושים צבאיים
 בדימיוני. אותה לישחזר ניסיתי — כם

הממשלה מדיניות אם :עצמי את שאלתי

 אחד: יבשתי גבול רק לח ישצות־חכרית.
 ארצות-הכרית עם המשותף גבולה

אמריקה. של
הים. עם גובלת היא עבריה שאר בכל

בקבו מדינות־ערב, שוכנות לים מעבר
ב הקאריביים, לאיים (בדומה איים של צה

 אומנם אלה איים בחדרי.) התלוייה מפה
 אין כך ומשום — מישראל רחוקים אינם

האח בשנים מתעלמת, ישראל מדיניות
 המזל למרבה אבל — קיומם מעצם רונות,
 אין וממילא הים, לבינינו ביניהם מפריד

מדי. רבה תשומת־לב להם להקדיש צורך
האמ ובין בינינו ההיסטורית ה־שותפות

 עמוקים. משרשים כן, על נובעת, ריקאים
 האנגלית והשפה העברית השפה ולראייה:

 מילים הרבה בהן שיש שפות־אחיות, הן
 שפה דוברים שהערבים בעוד משותפות,

התרבו האוזן את הצורמת ומוזרה, זרה
 העברית. השפה עם קשר לה ואין תית,

■ ■ ■  אור מטילה זד גיאוגרפית אייה ך•
ב ממשלותינו מעשי על לחלוטין הדש [

 ישראל, עצמאות ־של הראשוניות השנים זב
האחרונים. הימים מאורעות על ובמיוחד

 רק מילחמה נטושה שהיתה זמן כל
 הטריד לא הערבי, העולם לבין בינינו
השם, ברוך הערבים, ממשלתנו. את הדבר

בש הנורות דולקות ירושלים במישרדי
מתיי מנהיגים הלילה• של המאוחרות עות

מתרוצצים. פקידים עצים,
 איך ? להם להציע חדשות נוסחאות אילו

להר ניתן איומים באילו ד עליהם להשפיע
 כיצד ? חורשים הם מזימות אילו ? תיעם

 לידי עימם להגיע איך י ליבם את לרכוש
ן ושלום הסדר
במו־ האטריקאים, עם ץ טי עם

-1•
י הערבים עם ומה
ץ ערבים פיתאוס מה

■ ■ ■!
 הנס הפרופסור ידידי/ שיגר חודש ך*

 בארצות־הב־ עתה הנמצא קרייטלר, \ ן
הארץ. העיתון אל מאמר רית.

 מצל שניתן הסביר הפסיכולוג
 נשיא של האהרוגים מעשיו את

הש אל אותו לגרור כדי מצריים
לאו. ואם בכך רוצה הוא אם לום,

 מציע בדוקות, מדעיות שיטות על־פי
 אל־ אנוואר דברי על להגיב הפרופסור

 כדי מציתו, מחושבים במעשים סאדאת
 וכך — דרך באותה להמשיך אותו להכריח

מעצ שתתקדם שלום, של דינאמיקה לפתח
 הצעות הציע הוא גוברת. בתאיצה מה,

לדוגמה. מעשיות
מניסיון הנובעות נבונות, עצות הן אלה

בירוש מישהו היה אילו עשיר. פסיכולוגי
מז בוודאי היה כאלה, בעצות מעוניין לים
 שבאוניברסיטת מחדרו הפרופסור את עיק

 המדינאים, עם אותו מפגיש הארווארד,
תוכניות. בהכנת להשתתף ממנו תובע

 הסתכל הוא גם טעה. הפרופסור אולם
 כארץ ישראל את המראה הכוזבת, במפה

 המסקנה מכאן השמי. המרחב בלב השוכנת
 שלום להשיג לנו חשוב כאילו המוטעית,

מצרים. נשיא על להשפיע הערבים, עם  בישרונותיו, את לבזבז כמקום
 שהותו את לנצל לפרופסור מוטב

 שהיא האמריקאית, באוניברסיטה
 קיסינג׳ר, הנרי של מיבללת-האם

 פסיכולוגיות תוכניות לגבש כדי
כ החשוכות השאלות על־ שישיבו

ה עם שלום להשיג איך : אמת
קיסינג׳ר. על ולהשפיע אמריקאים

 לירושלים מוזעק היה כן, עשה אילו
מייד.

■ ■ ■
טעותו על ביקורת למתוח יבול יני
 להזכיר מבלי קרייטלר, הפרופסור של

עווני־שלי. את
 במדור הצעתי, שנה 20ל־ קרוב לפני

 •של צוות — לבך ״מטכ״ל להקים זה,
 פסיכולוגיים כלכליים, מדיניים, מומחים

פו מיבצעים ושייבצע שייתכנו וצבאיים,
הערבי. בעולם ליטיים

 מתכנן החאקי שמטכ״ל כשם
 אז, כתבתי כך מיבצעי־מילחמה,

 טיב- לתכנן זה לכן״ ״מטכ״ל צריך
צעי־שלום.

 ללא־ פעמים זה רעיון על חזרתי מאז
 עניין עורר לא הוא ובעל־פה. בכתב ספור,

 פנים, אל פנים כשהשמעתיו גם כלשהו.
 המדינה, ראשי בנוכחות הכנסת, דוכן מעל

 לוי עם מיוחדת אישית בשיחה גם ופעם
ערלות. השומעים אוזני היו המנוח, אשכול

 שיש קרה איך כך. על פעם לא תמהתי
 — מישרד־החוץ — כביר מישרד לנו

 ארצות־ עם ביחסינו כולו כימעט העוסק
 מיניסטריון, לנו שאין זה איך הברית?

 ביחסינו העוסקים מחלקה, אף או רשות, או
 מאות עוסקים מדוע ? הערבי העולם עם

 עשרה אף ואין הראשון, בנושא פקידים
השני? בנושא העוסקים פקידים

 גיליתי כאשר מלבי סולקה זו תמיהה
הסודית. המפה את

 מקדי־ שהממשלה מובן־מאליו
 ליחסים מאמציה מיטב את שה
 ארצות־הכרית, שכנה, מדינה עם

 יחסים על אותם לבזבז במקום
ארצות• כמו רחוקות, עס^מדינות

 המשך כימעט הוא מייאמי־ביץ׳ חוף
 אלכסנדריה חופי ואילו תל־אביב• של חופה

רחוקים־רחוקים. וביירות
■ ■ ■

מאמר כאן לכתוב מתיימר יני
 מאד, רציניים הדברים הומוריסטי.

מדי. רציניים
המצי של מפה בראשו מחזיק אדם כל
א כפי המציאות של מפה — אות ו ה ש  

 על־פי רק לפעול מסוגל הוא אותה. רואה
זו. מפה

 ובין זו מפה בין המרחק גובר כאשר
ממחלת־רוח. האדם סובל המציאות,

 נוף פארא-נוייה, לזה קוראים
ה מן לברוח רוצה האדם מדומה.

 להסתדר יודע הוא שאין מציאות,
 מציאות לעצמו וצר11 והוא עימה,

כוזבת.
 באופן פועל בישראל הקיים המישטר
 לעצמו יצר הוא חולה־רוח. כאותו קולקטיבי

הפרספק את המשנה גוף — נוף־מדומה
הבעיות. כל ־של טיבה

 כל היו נכונה, שלו המפה היתד. אילו
ונבונות. נכונות פעולותיו

או הביא לא הצער, למרבה אך
 אלא לארץ־קנדה, רכנו משה תנו

ו יושבים, אנחנו באן לאדץ־כנען.
 לא — להישאר רוצים אנחנו כאן

וכ כאומה גם אלא רק.ביחידים,
מדינה.

 עובדה עם להשלים מסוגל •שאינו מי
במוסד. מקומו — זו

ו הזה והמוסד נ י  להיות צריך א
ממשלת־ישראל.


