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— במדינה אימים מהלכת רעה וח

הדמוק מן הייאוש של הרעה הרוח 1
רטיה.

 אין הכל. כך על נאמר שכבר נדמה
 על לעמוד כדי דעת־קהל בסיקרי צורף

 כל על כך על לשמוע אפשר זו. תופעה
 קשישים. ומפי צעירים מפי ושעל. צעד
 ו״בני־עדוודהמיזרח״. אשכנזים מפי

 הזאת. הדמוקרטיה כל נמאסה, היא די.
 לבאלאגאן. קץ לשים צריכים

 חזקה. יד דרושה
 אשם אינו בגין מתפקדת. אינה הממשלה

 של הקודמת, הממשלה גם לבדו. בכך
 הבאה, הממשלה וגם .תיפקדה. לא רבין,

 איך להסתכל די תת$ד. לא פרם, של
 בפרשת נכשל איך עכשיו, מפספס פרס

 עוד אנשיו פיטפטו איך לווינסון, יעקוב
 חסן. המלך עם הפגישה מן שיצא לפני

 איך באופוזיציה, כך מתנהגים הם אם
כך! על לחשוב נורא בשילטון? יתנהגו

 ש־ עד ריקה, המליאה פחד! והכנסת?
 יושבים הישיבה. את לנעול נאלץ היו״ר

ומברברים. קנוניות עושים במיזנון,
 סופר־מארקטים, — המיפלגות וביכלל,

 צביעות הכל ודיעות. אינטרסים של בליל
להת יכול אינו הגון אדם והתחסדות.

 טעם אין הקטנות ובמיפלגות שם. קיים
קטנות. שהן מפני לתמוך,

 לתקן טעם אין רקובה. כולה המערכת
 שיטת־הבחירות, שינוי אחר. או זה פרט

 — בתקנון־הכנסת שינוי חוקי־מיפלגות,
פרופסורים. של שטויות הכל

 היא כולה. המערכת את לחסל צריכים
לנו. מתאימה אינה פשוט

 לכרדק, סדר להכניס צריכים
ולתמיד. אהת

ראדיקלי. פיתרון דרוש
חזקה: יד
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*  מאוד. אותי מפחידה הזאת תופעה ך

 אותי. מצחיקה קצת גם היא אבל 1 י
פעם. זה את עכרתי ככר כי
 באמצע שנולדו בני־גילי, וכל אני,
 בשנות דעתם על ושעמדו ,20ה־ שנות

.30ה־
 להיזכר. כדי האש, לעמוד זקוקים איננו
 שעוד למי כך על לספר כדאי אולי

 המזוקק הנסיון זהו בחיים. אז היה לא
שלם. דור של

 אינה החזקה היד כי שלמד דור
 כמשמעו פשוטו — הרת־שואה רק
 לעם גם אלא אחרים, לעמים —

עצמה. שלה
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לדמו תקופת־שפל היו 30־ ה נות ?77
 אלא מעשית, מבחינה רק לא קראטיה. י■

ורוחנית. רעיונית מבחינה גם
 למיקסם התמסרה מדינה אחרי מדינה

 מו- (בניטו איטליה בעיקבות הדיקטטורה.
 כל צעדו היטלר) (אדולף וגרמניה סוליני)

וזעירות. קטנות מדינות מיני
 צצו כמהדורת־־כיס דיקטטורים

 כפיטריות־רעל אירופה, כרחכי
הגשם. אחרי

 הדיק־ כי בדיעבד, לחשוב, היא טעות
הבריו של כתפיהם על רק נישאו טטורים

 הלומפן־פרולטאריאט, האספסוף, בני נים,
 איש וכל מצוק, איש ״כל חסרי־השורשים,

 נהרו מר־נפש.״ איש וכל נושה, לו אשר
האידי הנוער מיטב יפי״הנפש, גם אליהם

האינטלקטואלים. מן רבים אליסטי,
 הכוח פולחן על־ידי נמשכו אלה כל

 של מעורפלים רעיונות על־ידי הטהור,
 הכוח״, אל (״השאיפה ניצשה פרידריו

ב מעורבים שהיו הבלונדית״) ״המיפלצת
 דאר־ צ׳ארלם של פשטניות סיסמות כמה
מיס ביותר״), המוכשרים (״הישרדות ווין

וביולוגיה. טיקה
 הביאו מארוקאיים שכירי־חרב רק לא

 אלא מאדריד, אל פראנקו פראנצ׳סקו את
 התהילה על שחלמו וסופרים, משוררים גם

עברו. ימים של הספרדית

 — רבות הבטחות הבטיחו ושות׳ היטלר
 חדש, סדר עולמי, שילטון מרחב־מחייה,

עוד. ומה ואדמה, דם הגזע, התחדשות
 הכטחה האפילה הכל על אך
 מכל יותר הדור את שמשכה אחת,

 מישטר להקמת ההכטחה :אחרת
מסודר. נחוש־החלטה, יעיל, חזק,

 על שעברה הכלכלית השואה אחרי
 ב־ הבורסה התמוטטות עם המערבי העולם

 מנהיגים של ארוכות שנים אחרי ,1929
 המערביות, הדמוקרטיות בכל עלובי־גפש

אמ רבים חדש. למישטר העמים התגעגעו
מין איזה חשוב ״לא בליבם: לעצמם רו

 בתבונה מעשיהם את לכלכל היכולת להן
 לפעול נוקבות, החלטות לקבל וביעילות,

חותכת. בצורה
 כללית תחושה בי להוסיף צורך אין

 המיילחמה. פרצה באשר גברה עוד זאת
 הוא במילחמת־בזק. פולין את כבש היטלר

נור דנמארק, על במהירות־שיא השתלט
 עמד הוא צרפת. בלגיה, הולנד, ווגיה,

הש הוא בריטניה. את אדטו־טו לכבוש
 לברית־ פלש הוא הבאלקאנים. על תלט

 מדהימה במכה והגיע האדירה, המועצות
 ורד לנינגראד מוסקווה, שערי אל אחת

קווקאז.

ליני: היטלר סו מו סך מאחרי ו מ הברדק שלט ה

ש העיקר — יעשה ומה יהיה, שילטון
כראוי!״ יתפקד
הזקה. כיד כחדו הם

 הביא, כאשר העולם את הרשים מוסוליני
ה בפעם לאיטליה. סדר — סוף־סוף
 הרכבות מגיעות נאמר, כך ראשונה,

 את ייבש מזה וחוץ בזמן. האיטלקיות
קי יוליום אשר מיבצע הפונטיות, הביצות

לבצעו. לשווא ניסה כבר סר
ש בארץ לשילטון היטלר הגיע כאשר

 הכל היו כלכלי, וסבל יאוש מוכת היתר,
 האבטלה. את חיסל הוא התפעלות• מלאים

 המייו־ המובטלים מיליוני את החזיר הוא
 האו- את בנה הוא יוצרת. לעבודה אשים

טוסטראדות.
 בני גרמנים עם כשמדברים היום, (עד
 עשה הוא ״נכון, :אומרים הם הזה, הגיל

 צדדים גם לו היו אבל איומים. דברים
 ובנה למובטלים עבודה נתן הוא חיוביים.

 נראו הפאשיסטים המישטריםהאוטו־באן.״) את
 כמערכות-מופת כני־דורם כדיני

 הכד מתוכנן. היה הכל יעילות. •טל
כהלכה. דפק

בוצ וזו הפקודה, את נתן אחד מנהיג
ה הגוף אברי כל על־ידי בדייקנות עה

 מנהיג מופקד מיגזד כל על כאשר לאומי,
 למי ידע אדם כל משלו. ואחראי אחד
 ולפני מופקד, הוא מה על אחראי, הוא
דין-וחשבון. ליתן עתיד הוא מה

 ומוסו־ היטלר יצאו כאשר מכן, לאחר
 ובעולם, באירופה שלהם למסעי־השוד ליני
 לחבל- פלש היטלר ההתפעלות. גברה עוד

אוס את בלע חבל־הסאר, את סיפח הריין,
 היטלר צ׳כוסלובקיה. על השתלט טריה,
 על השתלט מוסוליני עושה. הוא מה יודע

 צודק מוסוליני אתיופיה. את כבש אלבניה,
תמיד.

 עלו־ דמוקראטיות — מולו ואילו
עלוכים. עסקנים כהנהגת כדת,
 מסוגלות היו לא הן להגיב. יכלו לא הן

חסרה פשוט המנצח. של דרכו את לחסום

הש החזקה היד ספק. היה לא
לגרמנים. להם, תלמה
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 ערים שהיו במידה גילי, כני ל ך■
• תו מול עמדו — בעולם למתרחש ״
נפשית. ובמצוקה במבוכה זז פעה

להצ להתכחש היה אי־אפיטר
 הדיקט■ של המסחררות לחות

טורים.
כו קיבלנו בהכרה שלא או בהכרה

 מיש- היא הדיקטטורה כי הטענה את לנו
שה בעוד כראוי, המתפקד יעיל, טר

 חם־ רופפת, בלתי־יעילה, היא דמוקרטיה
מהותה. בעצם רת־סדר
 בל־ מישטר בין הברירה לפנינו עמדה

 אנושי, מישטר ובין יעיל אך תי־אנושי
 על איים היטלר כאשר בלתי־יעיל. אך

 היתד, לא ארץ, אחרי ארץ ובלע העולם,
פשוטה. בחירה זאת

ו הדמוקרטיה מן אז התייאשו רבים
ה כוח־המשיכה הקומוניזם. אל עברו
 שהיה מכך נבע לסטאלין, אז שהיה עצום

 יעיל מישטר של ראש הוא, אף דיקטטור
 בהיטלר. להילחם היה !שיכול ומאורגן,

הסכ את בהיטלר שראו האינטלקטואלים
 מאז לאנושות שקמה ביותר הגדולה נה

הדמו מן שהתייאשו אך חאן, ג׳ינגיס
 אל בהמוניהם עברו ה״רקובות״, קרטיות

האדום. הדיקטטור  אפשר סכרו, כך החזקה, היד על
אח חזקה יד כעזרת רק להתגכר

הדיקט את למגר רוצים אם רת.
 כ■ לתמוך יש הפאשיסטית, טורה

הקומוניסטית. דיקטטורה
 כאשר במיקצת התערערה זו !(תמונה

 דד ושתי מולוטוב־ריבנטרופ, הסכם נחתם
ל זו. את זו חיבקו היריבות דיקטטורות

 זאת היתר, ד,יד־החזקד,־השמאלית חסידי
פל שנתיים בעבור אבל נוראה. תקופה

 בא והכל לברית־המועצות, הנאצית שו
 והיה חזר סטאלין במילחמה. מקומו על

העמים״). ״שמש שוב

׳!ממי

 המיל־ גלגל שהתהפך עד וכך,
 היד של המיתוס כעולם שלט חמה,

 קיבל שלם דור היעילה. החזקה
 או כהכרה מאונם, או מרצון אותו

ההכרה. לסף מתחת
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 הדמוקרטיות התהפך. הגלגל כל <7
*  על להתווכח אפשר במילחמה. ניצחו י

 הפא- על לניצחון יותר יתרם מי השאלה
ה צבאות או הסובייטי הצבא — שיזם

שה ספק אין אך המערביות. דמוקרטיות
עצו תרומה תרמו ׳והבריטים אמריקאים

לניצחון. מה
דמוקר אותן הבריטים? האמריקאים?

 ומו־ שהיטלר ״רקובות״, ״עלובות״, טיות
כן. אכן תהומי? כה בבוז עליהן דיברו סולייני

 הארכיונים נפלו כאשר המילחמה, אחרי
 המנצחים, לידי אדירי־הממדים הנאציים

 הראשונה בפעם להציץ לבני־דורי ניתן
ד,דיקטטו של מסכי-הברזל מאחורי אל

 שנים, כימה כעבור הפאשיסטיות. רות
 חלקים כרושצ׳וב ניקיטה הדים כאשר

 הסטאליינית, התקופה של ממסך־הברזל
הדיקטטו ׳תוך אל להציץ גם היה ניתן

המי מדהימה. היתה התוצאההאדומה. רה
 מת היעילה הדיקטטורה של תוס

 תמונה כאה כמקומו חטוף. מוות
לגמרי. שונה

יעי היו לא הסתבר, בך ד,דיקטטורות,
 את להסתיר ידעו רק הן מעולם. לות

הכבי מכונת־ד,תעמולה בעזרת מחדליהן
 ה־ ובאמצעות אחד, מצד והצנזורה, רה

 ומרתף- מחנה־הריכוז החשאית, מישטרד,
שני. מצד העינויים,
 עם במילחמה הסתבך היטלר כי הסתבר
 למיל- נכנס שמוסוליני בטעות. בריטניה

ה שהצבא בחשבון. שגיאה ביגלל חמה
 למיל־ מוכן היה ילא כלל המהולל גרמני
 וחיל־ נחיותים היו שלו שהטאנקים חמה.

 שלא לתפקיד. בלתי־מתאים שלו האוויר
 שרר לא הנאצית שבדיקטטורה בילבד זר,

 שהיה אלא ממנו, התפעל שהעולם הסדר,
 ה- ראשי כל שלא־ייאמן. באלאגאן בה

 איש חיבלו ברעהו, איש לחמו מישטר
 ה- המילחימה. בשיא וגם רעהו במאמצי
 הניצחון, בסיכויי האמין שלא מטכ״ל,

 ההחלטה סף על השנים כל במשך היסס
צבאית. הפיסה לחולל

 כפי היטב, עבדו הגרמניים הפועלים
 ל־ המאבק בשיא גם אך תמיד. שעבדו

 הגרמני המשק היה לא חיים־ולמוות,
 ייצר הוא המילחמה. למאמץ כולו מגויים

ודיברי־מותרות. צעצועים גם
הדמוקר כי לחלוטין כרור כיום

יעילות. יותר הכל, כסך היו, טיות
 יותר רב לזמן זקוקות היו שהן נכון

 היתרון (ובכך ולהתגייס להתעורר כדי
הדמו פני על הדיקטטורה של האמיתי
 גיוסן היה — משהתעוררו אך קרטיה).

 — השטחים בכל כימעט יותר. יעיל
 הפסיכולוגית, הליוחמה התעמולה, הייצור,

הדמוקר עלו — עצמו הגיוס אף ואולי
ד,דיקטטורות. על טיות

כחש־ :ההיסטורית האמת זוהי
 רק הדמוקרטיות היו לא הסופי כון

 יותר גם ■היו הן ת. ו י ר ס ו מ יותר
. ת ו ל י ע י
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 המיתוסים, שנהרסו אחרי דיעכד, ך
כך. זר, מדוע להבין גם ניתן ■■

 היד בעלי ד,דיקטטורים, של היעילות
 היא בילבד. למראית־עין היא החזקה,

 של כפייה, של בלתי-נלאה למאמץ זקוקה
 בל־ מכשירים הם ואלה וטרור. תרמית

 מתוך הפועל החופשי, האדם גיתי-יעילים.
 ופורה מוכשר הוא פנימית, הכרה
 מתוך הפועל העכד, מאשר יותר
מלאכותית. התלהכות או פחד

 מפני בזבזני, מישטר היא הדיקטטורה
 עצומים משאבים להקדיש נאלצת שהיא

 נאלצת היא ולדיכוי. לפיקוח לשיטור,
 את להגלות או לענות לכלוא, לרצוח,

ל נכנעים שאינם המוחות, מיטב בעלי
 רד הזרם את למנוע נאלצת היא כפייה.
הערו שבו ורעיונות, מידע של :חופשי

 פצ־ כשמייצרים אפילו — ליעילות בה
 ואר־ מאן תומאס רק לא צות־גרעיניות.

 אלברט גם אלא ברחו, טוסקאניני תורו
המדענים. ומיטב איינשטיין

 החדש לדור כדאי דור. של לקח זהו
היטב. אותו ללמוד

 לעולם. חזקה אינה החזקה היד
המפסידה. היד זוהי דכר, של כסופו

:??ל!


