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 ששמו- לכך זוכים מעטים נשים ^
בינלאומיים. מושגים יהפכו תיהם

נור עסקן קוויזלינג, וירקון היד. כזה איש
פוליטי לכל עתה ניתן ״ששמו ימני, ווגי
 מק- ג׳ו היה כזה האוייב. את המשרת קאי

 על שרכב האמריקאי הסנאטור קארתי,
האנטי־קומוניסטית. ההיסטריה גלי

פוז׳אד. פיאר גם היה כזה י
הד שהאיש לפני זה שם הכיר לא איש

/50ה־ בשנות העולם, את הים
בערי־ בייחוד צרפתיים, חנוונים כמה
 חששו הם מקופחים. שהם אז סברו השדה,

 מ־ שחדרה הסופר־מארקטים, תרבות מפני
 סברו הם אירופה. ליבשת ארצות־הברית

 עליהם להטיל מבקשים הסוציאליסטים כי
התמרמרו. הם רטנו. הם מדי. כבדים מיסים

רעיון: עלה פוז׳אד פיאר של בדעתו
 לרכב כדי זו התמרמרות לנצל ניתן אולי
 יש הכל, ככלות אחרי לפרלמנט? עליה

בצרפת. חנוונים הרבה י
 דיבר רשימה, הקים פוז׳אד ועשה, חשב

הכמו פחדיהם אל פנה המיסים, עול על
צר את להחזיר הבטיח החנוונים, של סים
הישר. דרך אל פת

 הבור- מדהימה. היתה התוצאה
 שיכבה הזעירה, הצרפתית גגות

 אל בהמוניה גהרה וחזקה, גדולה
 פוז׳אד. כעד והצביעה הקלפי

 כי לפתע נסתבר הבחירות למחרת
סיעת־ לפרלמנט הכניס פוז׳אד

המר הגורמים אחד הפך ענק,
המדינית. כזירה כזיים

 היה לא זו לסיעה עגום. היה ההמשך
החנוו של המיסים מעניין חוץ לומר. מה

קא־ הפכה היא דבר. אותה איחד לא נים,
 פוליטית, מיפלגה של מגוחכת ריקטורה נ

 נדחפו ממנה חלקים והתרסקה. התפלגה
 היה מה לדעת קשה הקיצוני. הימין אל

הי ביזיונות ולאילו בסופה, לעלות עלול
 הגנרל הבמה על הופיע לולא גורמת, תד,

הר כל את לכיסו והכניס דד,־גול שארל
בה. פזורים שהיו והפירורים סיסים

״פוז׳אדיזם״ המילה הפכה מאז
בינלאומי. מושג

ייג־ (מיל.) שרב־אלוף לוודאי דוב ^
 שמו את להכניס יצליח לא ידין אל |/

ב תנועתו, עליית אך הבינלאומי. למילון
 את לא־במעט מזכירה האחרונים, חודשים

פוז׳אד. אותו של דרכו
 ד״ש לרשימת יקרה מה לנחש טעם אין
 עד חודשיים עדיין נותרו הבחירות. ביום

 להתרחש יכול הרבה ארוכה. והדרך אז,
ה הצלחת גם אך אלה. שבועות בתישעה |
שהיא המפתיעה והתהודר, כה, עד רשימה !
דרשני. אומרות בציבור, לעורר הצליחה !

 ולא ריק, כחלל פעל לא פוז׳אד
 לומר נכון ואולי ההפקר. מן זכה

לפעול הצליח הוא ההיפך: את ^
י נ פ  והוא ריק, חלל קיים שהיה מ

ההפקר. את ניצל
 או לפני־כן, שנה שעשה מה עשה אילו

מעולם. ;נודע שמו היה לא אחרי־כן, שנה
 ברגע דיגלו את נשא הוא במיקרה, אולם,

 הרביעית הצרפתית הרפובליקה מייוחד.
מיבצע־ פירפרה. הישנה השיטה גססה.
 ומדי- צבאית חרפה לצרפת הנחיל סואץ

מוט האלג׳ירית מילחמת־השיחרור נית. 1
 הגיעה לא עדיין השילטון. אושיות את טה

 החמישית, הרפובליקה מכונן של שעתו
ה ביטחונה את לצרפת שהחזיר דה־גול,

 של מצב מין מצב־ביניים, קיים היה עצמי.
חדש. למשהו כמיהה הייתה בין־השמשות.

 שוב הקיים שהמישטר התחושה שררה
 תיקוות, פחדים, ריחפו בחלל מתפקד. אינו

מיקסמי־שווא.
 המסחררת בעלייתו מקופל היה זה כל י■

 לא־פחות. המסחררת ובנפילתו פוז׳אד, ״של
לבועת־סבון. דמתה כולה הפרשה

 מצב פרי היא ד״ש של עלייתה
פי־כמה-וכמה. חמור אך דומה,
 ובמדינה ביישוב שולטת ישנים 44 מזה
הי־ תנועת־העבודה :אחת פוליטית תנועה

 מפא״י, פעם שנקראה סוציאל־דמוקראטית
הי למיפלגת־העבודה. שמה את וששינתה

 שורשים בעלת היסטורית, תנועה זו תד,
העלייה ימי מאז הארץ בקרקע עמוקים
 את הנהיגה היא המאה. בראשית השנייה,
 ניצחה המדינה, להקמת שהביא התהליך

 את והטביעה עצמה מלאכת־ההקמה על
הראשונות. שנותיה על חותמה

ו חזקה גדולה, מיפלגה היתד, מפא״י
ולמדינה ליישוב סיפקה היא סמכותית.
 דויד של בדמותם רבת־עוצמה, מנהיגות

 מושגים של ומערכת וחבריו, בן־גוריון
מעולם והציבור שנאוה, רבים וערכים.

 לא איש אך מוחלט. רוב לה העניק לא
להנהיג. יכולתה בעצם פיקפק

בתהליך שרוייה זו היסטורית מפא״י
ב לקבוע יכול אינו איש התפוררות. של

 לאבד גדולה למיפלגה גורם מה וודאות
 הבסיסית, האחדות את כושר־השילטון, את
 הביטחון־העצמי. את הרעיוני, הלהט את

הדומה קולקטיבית, תופעה שזוהי ייתכן

 שמיפ־ ייתכן אדם. של הזדקנותו לתהליך
 ושמצאה. מסויימת במציאות שנולדה לגה,

 מסוגלת אינה שוב לאתגריה, פיתרונות
חד למציאות להסתגל בהתמדה, להשתנות

חדשים. לאתגרים תשובות למצוא שה,

ד ״יו ח נ
מתפו־ מיפלגת־העבודה כך, או ך

ובהתמדה. באיטיות ררת
פרי עם אולם זה? תהליך התחיל מתי

 לפני־כן, עוד אולי בן־גוריון. ״של שתו
המצי מן התרחק עצמו בן־גוריון כאשר
 בעלי בנערי־חצר עצמו את והקיף אות,

נחותה. איכות
 פיתאומי, תהליך זה אין פנים, כל על

 מאד. איטי מתמשך, תהליך זהו דרמאתי.
שא אחרי אשכול, בא בן־גוריון אחרי

אש רבץ. — גולדה אחרי גולדה, — כול
 גולדה קודמו. של התאוצה בכוח פעל כול

 שנראתה הפגנתית, מנהיגות למדינה סיפקה
 מבפנים. חלולה היתד, אך מבחוץ חזקה
 בגוף פשט וד,הסתאבות הריקבון סרטן

ל קיבל היורש, רבין, בימיה, המיפלגה
 בלתי־מתפ־ ,עייפה ״שסועה, מיפלגה ידיו

או עניינה לא המיפלגתית העבודה קדת.
מנ לה לספק מסוגל היה לא הוא תו.

מ מיפלגתי עסקן העיקרי, יריבו היגות•
ממנו. פחות לתפקיד מתאים שנייה, דרגה

 זו כאישיות קשור אינו התהליך
 עלייתם עצם :להיפך אחרת. או
סימ הוא לצמרת לא־מנהיגים של

והולך. המחמיר המצב של פטום
מנהי שסיפק מישטר, של התפרקותו

תה בהכרח היא דורות, ״שני במשך גות
 אלף לו יש מפחיד. מדכא, מכאיב, ליך

סימנים. ואחד
 אין ריק. חלל נוצר מנהיגות, באין
 חדשים פיתרונות לגבש המסוגלת סמכות

 לאמץ הציבור את ול־שכנע חדשות, לבעיות
 שיספק מי אין אלה. פיתרונות לעצמו
 ודיג־ רעיונית מוטיבציה הציבור להמוני

קורב להקריב לנכונות למאמץ־יתר, שית
עקרה. חומרנות על לוויתור נות׳

 כי התחושה פושטת כהדרגה
מתפרק״. ״העסק

 בני דווקא הם בכך החשים הראשונים
 הדבר לצמרת. הקרובים ,שיכבת־ד,עילית

 להם כי עצמותיהם. לשד עד אותם מפחיד
 במי־שטר ושמנו גדלו הם להפסיד. מה יש

ו ולנכסים, למעמד בו הגיעו הם הזה,
 הם — להתפרק מתחיל המישטר כאשר

כלל, תחליף שאינו תחליף, לו מחפשים

סמכו במהדורה עצמו המי״שטר אותו אלא
 על מדברים הם יותר. נוקשה יותר, תית

להפ קץ ״לשים סדר״, ״לעשות הצורך
להפ האנארכיה״, על ״להשתלט קרות״,

ברזל״. ״יד עיל

שינוי ואין ,שינו ,,!!8ש
מ לשינוי הדמוקראטית תנועה ך*

מושלמת. בצורר, כזה מצב־רוח בטאת 1 ן
 ששום בתנאי שינוי, דורשת היא

ישתנה. לא דבר
ונו חדשים פיתרונות מציעה היא אין
 המיש־ של הפיתרונות מן השוגים עזים,

ב מציעה היא השטחים, בכל הישן. טר
 הישן. במישטר המתגלם הדבר אותו דיוק

 מילחמה וביטחון, חוץ לענייני שלה המצע
 העתק אלא אינו ושטחים, ערבים ושלום,

 כל־בולו שהוא המערך, מצע של קלוש
 אישר ושבור, עייף גוף ״של מלאכת־טלאים

 על ביניהם להסכים יכולים אינם חבריו
 המצע לגבי הדין הוא שהוא. דבר שום
ענ לגבי הדין הוא ומדינה. דת ענייני על

 דורשת שכאן אלא — סוציאליים יינים
 ה־ הפעלת בוררות־חובה, חזקה, יד ד״ש

 נגד יבתי־הסוהר ובתי־קמי״שפט מישטרה
 גם המנסרים רעיונות — מישמעת״ ״מפירי

 לו שיהיה מבלי הקיים, המישטר בחלל
ליישמם. הכוח
 להפיח כדי חדשה דרך מציעה ד״ש אין

 מציעה היא אין לעבוד. חשק בעובדים
הנכונות את בהם ישייטע חדש- אידיאל

 חברתית אמנה במיסגרת קורבנות להקריב
 לשתף מציעה היא אין וצודקת. חדשה
 רק מציעה היא בהכרעות. בבעלות, אותם
שביתות. לשבירת יותר נוקשה דרך

ה התחושה את מבטאת ד״ש
 אינו שהמימסד הכללית סתומה

 היא מנהיגות. שחסרה מתפקד,
 למנהיגות הכמיהה את מבטאת

 מחפשת היא אין למעשה, חזקה.
 מתגעגעת אלא — חדשה מנהיגות

מנהי פעם, שהיתה המנהיגות אל
 מגלם עצמו ידין כן־גוריון. של גותו

אחר. אדם מכל יותר זו כמיהה
הר בעלי התמימים, הטובים, האנשים

ל (ולפני־כן לד׳׳ש שהצטרפו הטוב, צון
מחפ שאינם חשבונות, בלי שינוי) תנועת

 הכמיהה ביגלל אליה באו קאריירה, שים
 להימשך יכול לא זה אומרים: הם הזאת.
 הטובים, הימים ״שיחזרו רוצים הם ככה.

סמכותית. מנהיגות קיימת כשד,יתד,
— ריק חלל שנוצר יודעים הם

רו והם — ערבי רעיוני, פוליטי,
החלל. את שימלא כמשהו צים

 אין בעיקרה. שלילית כמיהה זוהי אולם
 בעל באמת, חדש פוליטי כוח בונה היא

 פיתרונות חדשים, ורעיונות חדשים ערכים
ה התהליך להיפך: הדשה. וגישה חדשים

 של התהליך כזאת, הנהגה להצמיח יכול
 המבקשת חדשה פוליטית תנועה בניית
ו לד״ש זר קיימים, סידרי־חיים להפוך
חבריה. על מורא מטיל
ר רוצים הם ו ז ח  אל שהיה, מה אל ל

 בנמצא, זקן אין וכאשר ״הזקן״. ימי
 איש סינתטי. חדש, זקן לייצר מוכנים הם

 מיקטרת בעל בעבר, זכויות בעל מכובד׳
סמ בתפקיד פעם שנשא אדם סולידית,

גנרל. כותי:
 האמת מן הרבה יש זו מבחינה
הגר לפלד-מרשאל ידין בהשוואת

ש פון־הינדנכורג, פאול הזקן מני
הגר הדמוקרטיה פירוק עד ניצח

המצרי. נגיב מוחמד ולגנרל מנית,

והצבועים התנים
 מיפלגת־ד,עבודה התרופפות־ ולם ^

פולי מבחינה ריק חלל רק לא יצרה
אישי. חלל גם יצרה היא ורעיונית. טית

 מתפרק, קיים מימסד כאשר
 מאות, עשרות, להתפנות עשויות

וכל פוליטיות עמדות־מפתח אלפי
 אליו מושך שפגר ובשם כליות.

 ונשרים ותנים צבועים עבר מכל
)36 בעמוד (המשך
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סמכותי ועבר סולידית מיקטרת בעל סינתטי, חדש, ״זקן״


