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שקליפסה א
סיוט! רק יהיה זה תרצו, אם

 את הרואים בקרב פושטת חדשה ופנה ^
 השפוייה היפה, ישראל כנציגי עצמם1\ !
האפוקליפסה. אופנת וההגונה: 1

שלו. והאפוקליפסה איש־איש ך
 כלכליים. במונחים בעיקר אותה הרואים יש
 הכסף להתמוטט. מוכרח הוא יתמוטט. המשק
 יתרוששו, המונים ערכו, שארית את יאבד

 את תפער האדמה בארץ. שמות תעשה האבטלה
כעדת־קורח. בה תיבלע והדמוקרטיה פיה,

 אמנון תיאר לציון, הראוי בידיוני בסיפור
 רגע: בכל להתרחש העומד את השבוע דנקנר
 המיואשים ההמונים הסתערות כלכלית, מפולת

 בחוצות, והרס הרג והבנקים, הקיבוצים על
 הפוליטית, והמערכת כוחות־הביטחון התמוטטות

 לתפוס ייקרא שרון אריאל חזק. למנהיג הזעקה
 ומקבל סמכויות־חירום דורש הוא השלטון, את

 המישטרה את לידיו נוטל איתן רפאל אותן.
דיקטטורה. והצבא.

 למה מאוד הדומים במונחים הכל
.1933 בראשית בגרמניה שקרה

 במישור אפוקליפסה מעדיפים אחרים
הלאומני.

 על בעולם כיום לדבר אי־אפשר
 בנבנישתי. במירון להיתקל מבלי מדינת־ישראל

 את ברחבי־תבל מפיץ אלוני שולמית של עוזרה
 השטחים שסיפוח אבוד, שהקרב הקביעה

 חזרה* ממנה שיש הנקודה את עבר הכבושים
 לדרום־אפריקה־של־ סופית הפכה שישראל

 ״בלתי־הפיך״, הוא המצב המיזרח־התיכון.
 בגדה, ורעה טובה חלקה כל יאכלו ההתנחלויות

 של המוני גירוש למנוע אלא עוד נותר ולא
 כלשהן זכויות־אדם ולהבטיח הערבית האוכלוסיה

כציבור־עבדים. שיישארו למי
 יקרה הארוך: בטווח והפרספקטיבה

 לצלבנים, בשעתו שקרה מה לישראל
 היום, בבוא בפק בלי שיקרה ומה

 הרם, דרום־אפריקה: של הלבן לציבור
השמדה. חורבן,

במוש שלהם האפוקליפסה את המעדיפים יש
 שוקעת. ישראל ותרבותיים. דמוגראפיים גים

 ה״לוואנטיניזציה" מבפנים. מתמוטט עם־הסגולה
 עוד לשנה. משנה יורדת הרמה פה. בכל אוכלת

 וכושר, רמה בעלי עובדים די עוד יהיו לא מעט
 עתירות־ התעשיות את לאייש כדי הדרושים

המשק. הצלת תלויה שבהן הידע,
 ייעלם ישראל של האיכותי היתרון

 וישראל בצבא, גם השטחים, בכל
 האנושות ממפת תיעלם הקטנה

המתקדמת.
 מיל- אפוקליפסה להעדיף יכול אחר מישהו

 ושוב. שוב תתקוף המסוחררת ישראל המתית.
 מי — אחר־כך ירדן. של תורה יבוא לבנון אחרי
 סעודיה? של שדות־הנפט עיראק? סוריה? יודע?
האמריקאים. שאומרים כמו לסיני? חזרה

 יובל מיושן. מבר ווד גמז הגבול״. הם .,השמיים
 התנחלות החיצון. לחלל פריצה לנו מבטיח נאמן

 צבאי מימשל בשבתאי? יהורי רובע הירח? על
בצדק?

 מצפה, זו לאומית ריצת־אמוק בסוף
 מאפיסת-כוחות, ההתמוטטות כמובן,

 ה- ,והנפשית הכלכלית פשיטת־הרגל
סוף. הערבי. העולם של תקפת־הנגד

הלאה. וכן הלאה וכן
- שלו. והאפוקליפסה איש־איש

■ ■ ■
 להתאים מסוגל איני .1א שאינני וששני ןין

 הבנק כמו — לצעוד לאופנה, עצמי את 1 1
הזמן. עם — ההוא

אפוקליפסה. לי אין
 שכל בכר להודות בהחלט מוכן אני אמנם,

 להתגשם יכול האלה התסריטים מן אחד
 של כלשהי מידה יש מהם אחד לכל במציאות.

סבירות.
 לכך להוסיף מסוגל אני כן, על יתר
תסריטים. וכהנה כהנה

 יחזור המערר סופית, ייכשל הליכוד למשל:
 ונראה(כפי להתמוטטות יגרום המעיר לשילטון,
 תהליך כן לפני יעבור לא אם לקרות, שמוכרח

תבוא ואז פנימי), שיקום של ומכאיב עמוק

איתן. ו/או שרון של הדיקטטורה
 ומפולת חיצונית מילחמה של שילוב או:

פנימית. כלכלית
 באש״ף, המתונים של סופית התייאשות או:

 אשר ערבי חומייני עליית כולו, הערבי ובעולם
 נגדנו, אחד קנאי במחנה כולו המרחב את יאחד

ולמוות. לחיים מילחמה
 גרעינית פצצה מול ערבית גרעינית פצצה או:

 חדש, קד׳אפי של התקפת־אמוק ישראלית,
 נמחק הציוני המיפעל שניות, בשתי נעלם גוש־דן

 קאהיר, עם יחד האדמה, לפני מעל אחד ביום
ובגדאד. דמשק
 יושבים אנחנו לאפשרויות. גבול אין

יתכן. והכל תמידי, האריקן של במוקד
בהחלט. אפשרי. הכל
 דבר שום בטוח. אינו דבר שום אך

קרוב־לודאי. לא אף ודאי, אינו
השמיים. מן נגזר לא דבר שום

 מתחש־ שורותיהם, את מלכדים המגינים מפניו.
ולנצח. להיאבק ההחלטה לת

אפו של אווירה שמפיץ מי אך
 הכל דבר. נפל למעשה: אומר קליפסה

לעשות. מה אין אבוד.
להשלים. מוכרחים סופי. זה ״בלתי־הפיך״. זה

 ממבשרי וכמה בכמה חושד אני
 — שלהם המניע גם שזהו האפוקליפסה

ההכרה. לסף מתחת לפחות ■ ■ י  הנאה מאוד הרבה להפיק
מאפוקליפסה. !

מאוד. נוח נוח. זה כל, קודם
 חובה עור שאין משמע אבוד, הכל אם

 שהיא למילחמה להתגייס טעם אין לעשות.
מראש. אבודה

 זמן להקריב להסתכן? להתאמץ? מה לשם
לשם וחיים? חרות גם ואולי ומאמץ, כסף ומרץ,

שר *\פ

הקדוש יוחנן של בהתגלות האפוקליפסה סוסי ארבעת
אדם. בידי תלוי הכל

 ישראלים מיליוני בידי בידיי. בידיך.
אחרים.

 פתוח, הכל ״בלתי־הפיך״. אינו דבר שום
נתונה. והרשות
 אדונים להיות הציונות: של עיקרה זה הרי

 לרע. או לטוב לגורלנו.
סיוט. רה זד יהיה תרצו, אם

מאשר יותרמסוכן מישחק ין
 מישחק־האפוקליפסה.

 היוונית המילה מן גזורה אפוקליפסה המילה
לח לגלות, פירושו אפוקלופטו אפוקלופסיס.

 היתה הנוצרים, מראשוני הקדוש, ליוחנן שוף.
 ספר נכתב כך ועל פאטמוס, היווני באי .התגלות״
 כאשר הימים, באחרית יקרה מה לתאר שהתיימר

 המילחמה הרעב, המגיפה, — הפרשים ארבעת
בעולם. אימים יהלכו — והמוות

ל מה ניחש לא הקדוש יוחנן ו ל ע  
ד מה קבע הוא להתרחש. מ ו ע  
ההבדל. כל טמון ובזה להתרחש.

 בוודאי החרשות האפוקליפסות ממפיצי לכמה
 את יקטין שלהם ההתגלות פירסום שעצם נדמה

 נגדיים. כוחות ויגייס העם את יזהיר הסכנה,
מותר. זה דנקנר כמו לעיתונאים

 בדיוק תהיה שההשפעה חוששני אך
הפוכה.
להתריע. בא אני כך ועל

■ ■ ■
 ובין סכנה של תיאור בין תהומי הבדל ש ^

אפוקליפסה. של אווירה
 לקרוא בא סכנה מפני שמתריע מי
 להמריד הצלה, של דגל להרים תיגר,

ולהמריץ.
להגנה העיר מתגייסת בשער, האוייב כאשר

 עם לריב בלתי־פופולרית, דרך על לעלות מה
 להפגין הרבים, לשינאת נושא לשמש ידידים,
 להקריב ההמון, בקללות ולזכות בחוצות

וטיפוח? קידום קאריירה,
 היו אילו תכלית... לזה היתה אילו מילא,
 מי אבוד? עניין בשביל ככה, סתם אבל סיכויים...

דון־קיחוט? להיות רוצה
 בדרך הוא אם אבוד, העסק אם

 לעשות. מה עוד אין לקיבינימאט,
 מכשיר מול לרבוץ בבית, לשבת אפשר

 פיצוחים, של ערימה ליד הטלוויזיה,
במתרחש. ולהתבונן

 הנראות תמונות המירקע על מופיעות וכאשר
 מתגשמת, אכן שהאפוקליפסה לכך כאישור

 מין מסויימת, רוחנית הנאה מזה להפיק גם אפשר
אמיתי. אך פרוורסי סיפוק

צדקתי. להם. אמרתי קורה. זה הנה
 זו נבואה גם שחורות, נבואות הרבה כמו

 האנשים כל אם שהרי עצמה. את להגשים יכולה
 יאמצו במדינה וההגונים והשפויים הטובים
 מכל ויחדלו האפוקליפסה, רוח את לעצמם
תתגשם. אכן האפוקליפסה מאבק,

צודקים. אז יימצאו כולם כולם,

 רוחניות הנאות גם באפוקליפסה מונות ן
אחרות. _ו

 מין מרחפת לאפוקליפסה מעל
 מלאנכוליה מין עצב, של אווירה

מתוקה.
 לאמר יכולים האפוקליפסה חזון בעלי
טובים. אנחנו בסדר. אנחנו הנה, לעצמם:

 בהתפעלות ושוב, שוב בראי להסתכל אפשר
יפים. אנחנו הנה, ולאמר: ,ובהשתאות

 וסופית ניצחת מפלה נחלנו הובסנו. אמנם,
 אין אבל ועם־ישראל. מדינת־ישראל על בקרב

בושה: לא זאת והפסדנו. לחמנו אשמתנו. זאת

 אין ושוב חסרי־כוח, חסרי־אונים, אנחנו עכשיו
חובה. שום עלינו מוטלת
 הוא שלנו חוסר־האונים עצם כן: על יתר

 והמטורפים הרעים אם שהרי אות־הצטיינות.
 עם נמנים אנחנו ואילו מנצחים, והמכוערים
אנחנו. שיפים משמע המנוצחים,

 עם הם האפוקליפסה, אל המובילים המנצחים,
 היפים. המעטים בין להימצא טוב כמה ורב. עצום

נבחר: קומץ להיות טוב
 אפשר יפה. זה עצוב. זה נעים. זה

שירים. כך על לכתוב
■ ■ ■

מכל חזון־האפוקליפסה בעל נהנה ך ^
העולמות.

 הוא וסיכון. מאמץ מכל להתפטר יכול הוא
 להעריץ יכול הוא אחריות. מכל להתפרק יכול

 אל למשוך גם יכול הוא מפריע. באין עצמו את
תשומת־לב. עצמו

מושלם. אליכי לו יש
 בהפגנה. גם להשתתף יכול הוא לפעם מפעם

 יפים. אנחנו להכריז: אלא תכלית לה שאין הפגנה
 בלי עצובה, הפגנה בראי. להסתכל יכולים אנחנו

 הדדים וניחומים רות־נכאים של הפגנה ושיר. דגל
בע״מ.

 או חיצונית להגירה, מוביל זה בסוף
פנימית.
 חדשים עולמות אל חיצונית, הגירה
 מכל מראש הישראלי המהגר פטור שם בברמודה,
 אל פנימית, הגירה או הציבור. בדאגות השתתפות
 בפרבר השקטה בווילה והאפאטיה, האדישות

יוקרתי.
■ ■ ■

 הזאת, רוח־הנכאים של מקורה ה **
לידה המו  הזאת העייפות האפוקליפסות, את ^/

 הזאת האווירה זקנים, נולדו שכאילו צעירים של
התפטרות? של

 המציאות, מפני בפחד מקורה לדעתי,
עימה. ההתמודדות מפני בפחד

 אינם 1983 של ועם־ישראל מדינת־ישראל
שנה. 100ו־ 50 לפני אבותינו שחזו למה דומים

 כמו חי. ועם־ישראל חיה, מדינת־ישראל אבל
 של בתהליך נתונים הם מזה, יותר ואף חי, דבר כל

 התפתחות, יש כאשר שינוי, יש וכאשר שינויים.
לרעה. או לטובה להיות יכול זה

כבירים. כוחות גלומים הקטן הישראלי בעם
בו. וגועש תוסס הכל כמוהו. מאין דינאמי עם זהו

 ההגון, הטוב, הישראלי את מחייב זה
הפולי הקלחת תוך אל לקפוץ השפוי,

 לקפוץ אותו מחייב זה והחברתית. טית
 אל וגם כיצה, כשיש הביצה, תוך אל

 אותו מחייב זה ביב. כשיש הביב, תוך
ה נטושה שבו מקום בכל להימצא
 על ונפשו, העם של רוחו על מערכה

ועתידה. המדינה דמות
 נעים יותר הרבה נעים. זה אין לאיסטניסים

 מן המערכה, מן לברוח נוח יותר להתייאש. וקל
 ללכלך, הסכנה מן ובעיקר הסכנה, מן המאמץ,
הידיים. את חלילה,

 מן לבריחה הדרר הוא חזון־האפוקליפסה
 הפופולריות סוד טמון שבכר חוששני האחריות.

 לבוא להתמודד, צורך אין מסויימים. בחוגים שלו
 להימצא ועדותיו, שדרותיו כל על העם אל

כו, תו ולהתגבר. להתמודד נפשות, לעשות ב
 אך לו. יבושם הנוחה, בררו ללכת שרוצה מי
 השחור הדגל מתנופף לראשו מעל כי לדעת עליו
העריקה. של

 לכל באחריות נושא שעורק, ומי
 אם לאפוקליפסה, וגם יתרחש, אשר

 מאשר פחות לכך אחראי הוא אין תבוא.
 הסכנה, את שראה הוא, כוחות־השחור.

. אחראי ר ת ו י

 אמר: רוזוולט דלאנו פראנקלין נשיא ך■*
 הפחד מפני אלא לפחוד, ממה לנו ״אין 1 (

עצמו.״
 דבר ״אין זה: מישקל על אומר הייתי
 הייאוש מלבד אותנו, לייאש שצריך
עצמו.״


