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 הוא תשד״ז כמהלך המופשטת. התיאוריה נחלת נשאר לא זהדדימיץש'המ'
המדיניים. המעשים כשפת כיטוי לעצמו חיפש

!,יחד ההולסת •
 ישראל בין והולד המתהדק שי׳תוף־ד,פעולה על ׳בעקשנות דיווחו העולם יתוני **

 מפורטות ידיעות במערב מכובדים ׳בעיתונים תופיעו תשל״ז בסוף ודרום-אפריקה. /כ!
 מספקת דרום־אפריקה באשר המדיגות, שתי בין כביסול, הקיימת, גרעינית ׳ברית על

 לארץ מספקת ישראל ■ואילו גרעיניות, פצצות לייצור לשמש חיסול אודאניום לישראל
 עומדת דרום־אפריקה בי נאמר ידיעות .באותן ויד״ בשטח טכנולוגי ידע הדרומית

 פצצות ״כשמונה בבר יש שלישראל בעוד שלה, הראשון הגרעיני הנשק את לנסות
נוסו. שלא גרעיניות',
מדינודהיסודים, בין שיתוף־פעולה על לחלום היה אייאפשר דוד לפני עוד
 פאשיסטיות בתודות הדוגלת הגיזענית, דרום־אפריקה ובין והדמוקרטית, הליברלית

להיטלר. אהדתם בגלל מילתמת־העולם בימי כלואים היו הנוכחיים ושדאשיה גלויות,
 החמישי״, ״העולם ארצות שד המשותף הגורל הרגשת כי נראה
ולאומי. רתי רעיוני, הבדל מכל יותר חזקה דומות, סכנות מול העומדות

 ישראל בין לפשר כדי במרחב השנה סוף לקראת שביקר האמריקאי, שר־הח׳וץ
 חודזיח בין שם לתווך כדי ללונדון, היישר מאלכסנדריה טס הערבי, העולם <ובין

השחורים. מורדיה לבין ■הלבנה
סוואטו. הכושי בפרבר המהומות תצלומי את קוראי־העתונים ראו העולם ׳ברחבי

וברמאללה. בשכם המהומות תצלומי לצד יוהנסבורג, שליד
ממ השמיעו וכסינית כספררית כאפריקאנם, כאנגלית, כעיכרית,

תמה. מיטען כעלות מאד, דומות סיסמות החמישי העולם שלות
 החופשי״ ״העולם כמגישת בעולם, החופש ספיבצרי עצמן את הציגו כולן

 על מרירותו את הביעו הן הקומוניזם. נגד במאבק ככוחותז״חלוץ להן, המתנכר
בתחושת שמקורו העקשני, באומץ־ליבן התפארו הן מיטרד. בהן הרואות מדינות־המער׳ב

הגוברת. הבדידות
 ברודזיד״ הלבן השילטון את להפקיר ׳בגלוי בתשל״ז התכוננה ארצות־הברית

 מדדום־קוריאה. כוחותיה את להוציא עמדה היא הגיזענית. לדרום־׳אפריקה ולהתנכר
הקומו סק עם רישמיים יחסים לכונן וושינגטון עומדת שמא חששו טייוואן שליטי

 וטייוואן. ארצות־הברית בק הקיים ח־חה־ההגנה את אוטומטית שיבטל דבר ניסטית,
ארצות־הברית. עם הבלתי־נמנע ה״עימות״ על קשרת בנימת דיבת הישראלים ואילו

 לכדה ״עם הסיסמה את העכרית ההיסטוריה יצרה שנים אלפי לפני
 המורכב עולם — החמישי העולם בל סיסמת להיות יבלה היא ישבץ״.

משוכנות־־לכדד. כולו

גסז״גים לגדם אוו #
ז מוזרה לחברה ישראל הגיעה יך זו

 נץ היה תשל״ז, עיתוני את לקרוא הרצל זאכ בנימין היה יבול אידו ץ)
לישראל. שהתייחסו הידיעות למיקרא נדהם הסתם

 המאיים בניקאראגואד״ צבאי לרודן נשק מוכרת ישראל כי סיפרו העיתונים
 עריצות בשירות באתיופיד״ פועלים ישראלים טייסים כי טענו הם שכנתו, על סמילחמה

 רודזיה של הגזענים עם דרך־קבע ישראל את קישרו הם מגהאלת-בדם. מארכסיסטית
 על־ידי ׳במשותף הנחרשות שונות מזימות על ניחושים פירסטו הם ודרוטתאסריקה.

אדירה. קיסרות להקים המבקש שיגע׳ון־גדלות מוכה שליט האיראני, והשאה ישראל
 ״ישראל בעל עצמה על הכריזה השכנה בלבנון ופיאודלים כמרים של חבורה

 ישראל ראש־ממשלת בק פגישות־׳תיאום על בהרחבה דיווחו ועיתוני־העולם השנייה״,
הספרדית. הפאשיסטית התנועה מן שמה את שנסלה הפאלאנגות, תנועת ראש לבק

 ובוודאי — לגויים״ ״אזר שתהיה מדינה עד הדמו הציונות אבות
 ויוהאן הרודזי סמית איאן של מסוגו גויים אלה שיהיו דעתם על העלו לא

הדרום־־אפריקאי. פורסטר
 התנועה. היות בטרם עצמם, המייסדים בימי עוד החל שהתהליך ייתכן אך

 ולקח היהודים מדינת של המקורית התוכנית את הנייד על הרצל העלה כאשר
הגורליות: המילים את רשם בארץ־ישראל, לקום עשוייה שהיא בחשבון

 כחול■ נשרת אסיה, נגד החומה מן חלק שם נהיה אירופה ״למען
 אירופה, כל עם כקשר נישאר הבארבאריות... נגד התרבות של החלוץ

לקיומנו.״ לערוב צריפה וזו
גובו. את הרצל לו היפנה השלישי״, ״העולם המושג שנולד לפני רב זמן כך׳

 להתנגן שהוסיף חלום זהו מאירופה. חלק אירופית, מדינה תהיה שישראל רצה הוא
הציוני. ובמעשה הציוני בחזון

 קבוצת כזכות •לישראל כא תשד״ז של כיותר המרגשים הרגעים אחד
. האליפות כגביע שזכתה כדורסל, ת י פ ו ר י א ה

רצה שלא הקיסר #
*  השלישי, העולם אל ההצטרפות את התהוותה, בראשית התלועה, דחתה אשר ך
הראשוז. בעולם בנחלה זכתה לא היא התהוותו, בראשית אז היה הוא שגם ^

— שידבר היהודי, הלאומי הבית על החסות את הגרמני לקיסר הציע הרצל
 וייצמן הגרמנית. האימפריאלית המערכת מן חלק ושיהווה גרמנית — שהאמק כפי

 בתשל״ז אולם הבריטית. הפוליטית במערבית המדינה־בדרך את לשלב רצו וז׳בוטי׳נסקי
 עם להתפשר ישראל על שציווה אירופי, מיסמך על יחדיו וגרמניה בריטניה חתמו

 בן־גוריון דויד ערבי. חרם־נפט של הסיוט מן אירופה את לשחרר כדי שכנותיה,
 האמריקאי הנשיא גם חיפש בתשל״ז אך האמריקאית, ׳במערכת המדינה את שילב

ההדוק־מדי. הישראלי החיבוק מן להינתקות דרכים
 לה היה לא ומעולם ׳הראשון, לעולם להשתייך יכולה אינה ישראל

לכך. אמיתי סיכוי
מראש. זאת מנעו הגיאדפוליטית ותנוחתה הלאומי מצבה
על־ידו, נדחתה או השלישי, העולם את ייטראל דחתה כאשר לפן,

החמישי. לעולם להשתייך אלא כריחה כל לה נותרה לא

סורגות אונסה גוו #
 בתשל״ז. ישראל חיי על צילה את הטילה זו פשוטה וכדה י*1ן

 עם ומדעת בגלוי ישראל התמודדה הראשונה בפעם כי שנת־מיפנה, זאת היתר. ^
בברכה. אותה קידמה ואף עימד״ השלימה היא זו. מציאות

 הזה כדוד ואולי תשל״ז, כשנת ישראל כחיי המכריע המאורע
זה. כעניין גם הכריעו — 1977 כמאי 17ב־ כחירות — כולו

בלתי־מודעת, בצורה או מאונס, החמישי לעולם כה עד ישראל השתייסה אם
 ורצוני מודע באופן לקבל יום באותו החליטה הרי פנימית, והתנגדות היסוסים יחוד
החמישי. העולם של והרעיונית הנפשית הגישה את

 ומחריף הולד בסיכסוך הראשון, העולם עם ׳בעימות להסתכן מוכנה היתה היא
 לשכון מוכנה היתה היא והרביעי. השלישי העולם עם במילתמה השני, העולם עם

מצורעים. של באחווה חסד, לה נוטות החמישי העולם מדינות כשרק לבדד,
 זו הכרעה והמגלם המסמל שהאיש ספק של שמץ להיות יבול לא

תשל״ז. של איש־השגה היה
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