
ה פכ ה מ שראלית ה הי
התפת של ההדרגתי ברצף ״קפיצה״ היא מהפכה

חבר כוחות מממשים שבה שעת־כושר פוליטיות. חויות
 חילופי- חילופי-מישטר. לעיין ליי עצמם׳ את תיים

 הפוליטי המישטר כאשר חילופי״שילטון. ולא מישטר,
 החברתיים הכוחות צרכי את תואם אינו שוב הקיים

 מהפכה. מתרחשת — בשילטון הרוצים או השולטים
 סילקה כאשר ,1789 של הצרפתית במהפכה אירע כן

 המישטר מן הפריבילגיות בעלי את הצרפתית הבורגנות
 אירע כן הפוליטי. השילטון את לעצמה ונטלה הישן

 החיילים, כשסילקו 1917ב־ הרוסית אוקטובר במהפכת
החלשות. והבורגנות האצולה את והפועלים האיכרים

 סילקה הישראלית הבורגנות בישראל. עכשיו אירע כך
ו שכשלה, הסוציאל־דמוקרטיה של הביורוקרטיה את

 שהשילטון אחרי הפוליטי, השילטון את לעצמה נטלה
 המישטר זה-מכבר. בידיה נמצאו והאידיאולוגי הכלכלי
אידיאו עכבות לו היו ועדיין ומפורר, חלש היה הקיים
 השינויים את לחולל יכול שלא כן ואחרות, לוגיות

 (בוררות־חובה, מעמדה ביסוס לצורן הבורגנות שדרשה
 מיגזרים העברת עובדים, ניידות הריאלי, השכר הורדת

 הציבוריים מהסקטורים ריווחי פוטנציאל בעלי כלכליים
הפרטי). להון

 של אחרת או זו במידה בדרן־כלל מלוות מהפכות
הפרלמנ למהפן בישראל, קדמה, זו אלימות אלימות.

 הימנית המהפכה של החדה זרועה — גוש־אמונים טרי.
 בירושלים, מיצעד קיסינג׳ר, נגד אלימות הפגנות ערך —

 השטחים. בערביי אלימה והתגרות פרועות התנחלויות
רטרו אישורים העניק חסר־האונים, הקיים, המישטר

 התברר ולנבוכים האלימות, להפרות״תחוק אקטיביים
 את תירגם הקולות, את שראה ההמון האדון. מי

הקלפיות. של המיספרים ללשון הפוליטית המציאות
 למחול מסוגלת היתה לא השלטת הביורוקרטיה

 המישטרה לגוש-אמונים. שמחלת כשם שסרחו לראשיה
 אינם לעולם לילדים, לאגדות שבניגוד ובתי־המישפט,
 מוסרות בהתרופפות חשו וחסרי־פניות, אובייקטיביים

 הטרגדיות מהלומות־חסד. כמה לו והעניקו השילטון,
 ״ההתמודדות של במלודרמה התחלפו בתי״חמישפט של

 והמלו- לפרס, רביו בין בהיכל־התרבות שנערכה לדעת״
 לבכות ״די של לפארסה מקומה את פינתה דרמה
 את להפגין החליטו הקיבוצים כשצעירי הזאת״, בארץ

ה העירונית הסיפריה בניין מול ״הטיבעית״ עליזותם
 — הקופה מבחינת תל-אביב. צפון עשירי את משרת
 ה־ האפוס חרוץ. כשלון ההצגה היוותה — הקלפי

 חנבובה האופרטה והמפד״ל, הליכוד של לאומני״הדתי
 שרון, ואריק פלאטו של והקומדיה״דל״ארטה ד״ש, של

ההצלחה. את קצרו
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 יחייב זה, כל אירע ומדוע כיצד להסביר ניסיון

ישר מדינת תולדות של סוציו-היסטורי ניתוח בהכרח
 יש כזה בניתוח כולה. הציונות תולדות של ואולי אל,

 תפקיד הממלאים הגורמים כל את בחשבון להביא
 החברתי, הכלכלי/ המדיני׳ ההיסטורית: בהתפתחות

כי זאת, עם לי, נדמה הדתי. העדתי, האידיאולוגי,

הצרפ המהפכה של במיקרים גם (כמו ההסבר בבסיס
 הכלכלי־ הגורם את להציב יש הסובייטית) או תית,

 תנועת- ערכי התמוטטות השוביניסטי, החינוך מדיני.
 הלכי-הרוח עליית הלאומנית, שטיפת־המוח העבודה,

 (ואף- והשתקפות פועל-יוצא היוו אלו כל — המשיחיים
כלכלית-פוליטית. התפתחות של ממריץ) גם כי

 היה — מדינית ריבונות — מטרתה את להשיג כדי
אימ במעצמות להיעזר היהודית הלאומית התנועה על

לאו תנועה מכל שונה הציונות אין בכן פריאליסטיות.
 העותומני האימפריאליזם נגד במאבק אחרת. קטנה מית

 נאבקה וכאשר הבריטי, באימפריאליזם הציונות נעזרה
 ובסובייטים. בצרפתים באמריקאים, נעזרה בבריטים

 הערבית העויינות הקלה לא העצמאות, השגת לאחר
 במיזרח־ ישראל של ופוליטית כלכלית השתלבות על

א זו שדרן היא המרה האמת אן התיכון, ה ל ת ס ו נ  
. ם ל ו ע  להיות ישראל על שנגזר החליט בן״גוריון מ

 ולהתקיים, להמשיך רצונה אם וכי באיזור׳ נטע-זר
ה כשלוחתן. ולשמש זרות, מעצמות על להישען עליה

 היא גם דווקא מעצמות־המערב על להישען החלטה
 בעמדתה לחלוטין תלויה היתה ולא מיקרית, היתה לא
 בן- של המפא״ית הסוציאל״דמוקרטיה בריה״מ. של

 הברית על״פני הימין עם הברית את העדיפה גוריון
ל נכנסו לא ואחדות״העבודה ומפ״ם — השמאל עם

 של המערבית האוריינטציה את שקיבלו עד קואליציה
״י. מפא

 לרושם בניגוד סלולה. הדרן היתה ואילן מכאן
 הסקטור של חלקם אין עיתוני־הערב, מקריאת המתקבל

 מהתוצר 40ס/ס על עולה ד ח י והממשלתי ההסתדרותי
 ההון .60סל-״/ מגיע הפרטי ההון של וחלקו — הלאומי
 חשבון על הפועלים״ ״ממשלות על-ידי טופח הפרטי

ב שחלקם הנחשלות, והשכבות העובדים המעמדות
והולן. פוחת הלאומית הכנסה
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 כשר-ביטחון, דיין של מינויו ששת־הימים, מילחמת

ישר הפיכת את זירזו הליכוד־הלאומי, ממשלת והקמת
 וביצורי בר-לב קו בניית ומתחמש. חמוש למיבצר אל

ו המתמשכת מילחמת״החתשה וביקעת־הירדן, הרמה
 לשליט הביטחונית המערכת ספקי את הפכו הצבא גידול

 התעשיות צצו כן על נוסף המדינה. של הבלתי״מעורער
 ערבי כוח״עבודה על שניבנו והשירותים וענפי-התיוון

 יותר בן חדש ושוק חקלאיים חומרי-גלם הגדה, מן זול
 וכלכלת- כלכלת-המילחמה בין הברית נפש. ממיליון

, השטחים ת י ל א ר ש י  על-ידי ומייוצגת מתווכת ה
 להרשות יכלה לא ופרס) (דיין מישרד-הביטחון אדוני

 (מדינה 1967ב־ שנכבשו השטחים על ויתור לעצמה
 הסדר״ כינון או עצמאית), תעשייה תפתח פלסטינית

 משמעותית הקטנה יחייב וארון בינוני שלטווח שלום,
ל מכאיבה מיקצועית״ ו״הסבה המילחמה בכלכלת
בעליה.

 ה־ להמשך שואפים ישראל של הנוכחיים שליטיה
 תזיק״. ״לא מדי״פעם מלחמה כאשר האלים, סיכסון

כ־ הערבית באוכלוסיה ולהחזיק לחמשין שואפים הם

)

 היא צרתם ושוק. כוח-עבודה המספקים תושבים־אורחים
 ו־ המערב עם בשותפות־האינטרסים להמשיך שעליהם
 הנשק וייצוא הנשק ייצור תלוי עדיין שבה ארה״ב,

 בישראל והמדינית הכלכלית תמיכתה ושללא הישראלי,
 היא ישראל שליטי של תיקוותם תקומה. לנו אין

 או זו ״דעת-קהל״ (לא בעלי-ברית בארה״ב שימצאו
 שפימפם סוג מאותו אמריקאיים אינטרסים אחרת),

 שכוחם אלא הדומינו. ותיאוריית וייאט״נאם מלחמת את
 על״פי לשפוט אם המדרגה, בשפל עתה הוא אלה של

 ואף סין עם היחסים שיפור ולפי המתמשך, הדטאנט
קובה. עם

 העובדות, לפני המילחמה כלכלת אדוני יועמדו כאשר
ה במערכת נקודת־המפתח מדי. מאוחר להיות עלול

 האינטרסים על-ידי מונע שאינו אדם בידי נתונה פוליטית
ש מטורפת משיחיות על״ידי אלא הכלכליים, הקרים,

״אובייקטיביות״. אמיתות בחשבון לוקחת א,נ,?
 צורתו. ואת אופיו את יכתיבו החדש המישטר צורכי

 1967 (שמאז הישראלי המישטר של הדמוקרטיה סממני
 ה־ הסיכסון ותנאי להיעלם, עומדים דמוקרטי) אינו

 המאה של שבהיסטוריה נוקשה, מישטר יכפו מחריפים
פאשיסטי. לכנותו מקובל שלנו

ה מ ל , ש ל ק נ ר ב פ אב־ חל־

מיני סיפוק חוסר
 ״המצאה״ על בעתו! קורא שאתה מזה מתחיל זה
״המצ מין זוהי האל-מינית״. ״הרבייה שנקראת חדשה

 אולי אלפים, מאות, ״ליצור שמטרתה גאונית אה״
 אותן להם יש הדבר. אותו הנראים אנשים מיליוני
 מאוויים. ואותם נטיות אותן חסרונות, ואותם מעלות

 נזכר אתה ואז אחד״ אדם של זהים העתקים בקצרה,
 הקיימים המישטרים בפני כי ויודע אורוול, של ״1984ב״

 רובוטים של מאסות יצירת של בעייה תעמוד לא כיום
 חולנית תאווה כל אחר ימלאו הזמן בבוא אשר צייתניים

מנהיגים. של ויצרי־הרס
 כיצד וקרינה. עיקור של בתהלין כרוך הכל

 יצירה; של תהליך על מדובר שבו שבמקום ייתכן
 בטבע היצירות אחת — לידה של חדש, יצור בריאת של

 כמו תופעות תופענה בד-בבד — לה שותף שהאדם
 הכיעור את בעיני מסמלות אשר ו״עיקור״, ״קרינה״
 פריביליגיה מעקר האדם ן והפחד האפילה והמוות,
 כך על יעבור לא והטבע הטבע, על״ידי לו שניתנה

 אן פיזי בעיקור המדובר כי הזכרתי בשתיקה.
 ספק אין לדעתי, יותר. עמוק משהו מסתתר זאת מאחרי

 עובר שאותה העיקור בעיקבות בא הפיזי העיקור כי
כל־כן. ״מודרנית״ מאה בן שלנו. המאה בן

 המורה מאד, מבטיחה מילה היא ״מודרניזציה״
 שחשוב ומה וכדומה. קידמה רחבות-אופקים, על כביכול

 בהכרח לא אן מפרימיטיביות. ההיפן היגה קידמה —
 ובמיקרה טוב, הוא מפרימיטיביות ההיפן שהוא מה כל

 נותר עוד מה עצמה. את הוכיחה לא הקידמה הזה
 המיני הסיפוק האהבה, לא אם המודרני לאדם לו

 אנשים המוני למצוא נוכל בעולמנו ן המישבחתי והתא
 העיקרית שבעייתם תאבי-שילטון, רודפי-בצע, אלימים,

המיני. והסיפוק האהבה העדר בעיית היא
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 לרגע ונציץ חוצפה, במעט נתאזר אם לנו יזיק לא
הם כי ספק אין אשר — מנהיגינו של בתיהם תון אל

ה באור נמצאים הם וסמל, דוגמה לשמש אמורים
 נראה מה ובכן, העיניים. כל נשואות ואליהם זרקורים

 לפני מתחת להתבונן ניטיב אם כי חושבת אני שםי
 מפוררות במישפחות המיקרים ברוב לפגוש נוכל השטח,

 ורודפת״פירסום שתלטנית אשה )1 :כמו ובתופעות
עליו. ״מתה״ שאשתו גבר )3 בוגדני. גבר )2

 לכן טובים גורמים משמשים אחרים, ועוד אלה
 שאחת מכיוון פוליטיקה. כגון בעיסוק יבחר שאדם

 חוסר־ההגינות, חינה זה בעיסוק הבולטות התכונות
 המיש־ בתא שורר שחוסר-ההגינות לאדם לו קשה ולא

הפולי בקאריירה גם זו פונקציה אחר למלא שלו פחתי
שלו. טית

 מתחת להכניס אפשר לעיל שמניתי הגורמים כל את
 יש כי יודעת אני ובכן, מיני״. סיפוק ״חוסר לכותרת:

 אולם הרגל״. את פשט ״פרויד :נגדי יטענו אשר כאלה
 משמשות ואלה — ואמונה תיקווה בי נותרו עדיין
 של ברגע כי — לשפיות״הדעת הצלה כקרש
 כל את יקלף כאשר עצמו, עם אדם בהיות אמת,

 האמיתי החוסר כי ולראות להכיר יוכל הוא הקליפות
 ובצייני מיני. וסיפוק אהבה העדר הוא והמכלה המכאיב
 כדיברי הרי כי מכני. לאקט מתכוונת איני מיני״ ״סיפוק
 כי מאמינה אינני עצמו״. אצל קרוב ״אדם חכמים,

 הם בפוליטיקה להתעסקות אנשים הדוחפים המניעים
 ממנהיגינו אחד שהתבטא כפי או לעם״, ואהבה ״דאגה
 ביתו, מאשר לאדם לו חשוב יותר מה לי״. קורא ״העם

 יותר קל אולם י האהובים ועיסוקיו ילדיו, אשתו,
 עצמן״ שאינם אנשים להמוני שלמה, לאומה ״לדאוג״

 ומחייב. פוגע פחות הרבה זה למישפחתן. מאשר ובשרן,
המישפחתי״. בתא ״חוסר־הגינות קוראת אני ולכן
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 תאים מהרבה מורכבת שהיתה אוטופית, בחברה

 על-פי במנהיג בוחרים היו לא מאושרים, מישפחתיים
 שלא הצלחה — הפוליטי בשדה והתקדמותו הצלחתו

 הכישרוני, באיש בוחרים היו אלא — ביושר באה תמיד
להעניק שבכוחו כזו, לדרגה שהתעלה באיש לכל ומעל

 מתחום לחרוג אף אלא המישפחתי בתאו רק לא אהבה
יותר. רחב אנשים למעגל מעצמו ולהעניק זה

 תמיד לא אבל שירה אוהבת אני שבעצם מכיוון אז
 שתרצו אין (או המאמר את לגמור לי בא לי, יוצא

 את לכם ולהזכיר מליצית, קצת בצורה לזה לקרוא
 ש- לכם ולומר קאפקא, של מ״הטירה״ ההוא האיש
 ״שביקשה את שלו, האמת את לחפש יותר טוב לדעתי
 ולהיצמד בנפשן שקר לעשות לא אן ימין, סוף עד נפשן״
 להיכנס או אותן, הולם שאינו לדבר ובחרי-אף בכוח

 הן כי עצמן את ולשכנע מידתן מכפי הגדולות לנעליים
אותן. והולמות טובות
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