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)9 מעמוד (המשך
 ישועה חיפשו מבניה רבים שכה ,20ה״ המאה סוף לקראת האנושות למצב הדבר אופייני אולי

 ״פרימיטיביות״, מתקופות ששרדו ועל־אנושיים מאגיים בכוחות עברו, מימים טפלות באמונות
שנים. ואלפי מאות לפני ומייסדי־דתות נביאים הוגי־דיעות, שנתנו בתשובות
 אלוהים של דתו זאת היתה לא מקום בשום אך הדתי. הגל גאה העולם רחבי בכל
 כי ,יישפך דמו באדם, האדם דם ״שופך האומר: לאהבת־האדם, המטיף וחנון, רחום
 אל־מילחמה, ושונא, קנאי אל של דתו אלא — האדם,״ את עשה אלוהים בצלם

צמא־דם. אל נקמות, אל המוקד, על כופרים המעלה
 הלחי את למכהו להגיש מוכה לנוצרי הציע לא בארצות־הברית המוסרי״ ״הרוב של הנוצרי האל
 המקדשים ומומחי־עינויים, רבי־טבחים שכירי־חרב, של לחבורה וכסף נשק לשלוח תבע אלא השניה,

 ,14ו־ 12 בני ילדים גייס באיראן האיית־אללה של המוסלמי האל ניקאראגואה. ממשלת על מילחמה
 גלים־אנושיים של בהסתערות גפיים, לאבד או למות אותם ושלח לגן־העדן מפתח צווארם על תלה

 נוקם אל אלא ביס״סוף, אבדו יצירי־כפיו כאשר דמעות ששפך זה היה לא היהודי האל עיראק. בחזית
 האל עמלק. את ולזכור שבויים לרצוח מאדמתם, המוני־אדם לגרש שתבע כובשי־כנען, של האל ונוטר,

 של הגזע טוהר למען שחורים, המוני לרצוח עליהם ציווה בדרום־אפריקה הבורים של הפרוטסטנטי
דוברי־אפריקאנס. החדשים״, ״בני־ישראל
 אל בשם ולהתאבד לענות לחטוף, חפים־מפשע, לרצוח מוכנים בני־אדם היו בעולם רבים במקומות

 וליאון מארכס קארל בשם זאת לעשות מוכנים שהיו כשם — יהודי או נוצרי מוסלמי, — אחר או זה
אחרים. חילוניים ואלילים היטלר אדולף טרוצקי,

 של החוזרים־בתשובה החדשים, הדתיים נשאו לא האנושות, עתיד על במאבק
 כאילו זה היה תורת־מאני. של האור את פרומתיאום, של הלפיד את הדתות, כל

 עובדי־האלוהים. של בתחפושת העולם, אל שלו צבא־השדים את השטן שלח
 במילחמתם וכוהניה, ממלכת־החושך את שירתו העולם ברחבי החדשים הדתיים

בממלכת־האור.

■שואד ער הסרב ♦
בני־אור בין המילחמה התנהלה ובתוכה בה וגם האנושות, מן חלק היתה תשמ״ו של שראל ן*

ובני״חושך.
 אף אלמוני, פוליטי בגוש פלוני פוליטי גוש של באחרת, אחת מיפלגה של מילחמה זאת היתה לא
בני־אור. של כהתאגדות עצמו את להגדיר ביקש פוליטי כוח שכל

 לדיכוי, לגירוש, לרצח, המטיפות מיפלגות — בני־חושך של מיפלגות בישראל קיימות אמנם,
 קווי־ אך לשיוויון. לצדק, לחרות, לשלום, המטיפות מיפלגות בה יש למילחמה. להפלייה, לנישול,

 כהה־יותר אפור בין כהבדל הוא לזו זו בין וההבדל המיפלגות, רוב בתוך עוברות וחושך אור בין הגבול
כהה־פחות. לאפור

 רק נטושה היתה לא היא וישראלית. ישראלי כל של בנפשם געשה בבני־חושך בני־אור מילחמת
 — השטחים פני-כל על השתרעה היא לבדה. הפוליטית בזירה לא ובוודאי אחד, ובמיגזר אחד במישור

 חיילים של כיתה עד בית־ספר של מכיתה דיסקוטק, של אולם־הריקודים ועד בית״החולים מחדר
 של באולם המכונות לרעש ועד באוניברסיטה אולם־הרצאות של הדממה מן בשדה, קוצים בין הזוחלים

 בכל שעה, בכל יום, בכל וקיבוץ, מושב בכל ערבי, כפר בכל עיירת־פיתוח, בכל עיר, בכל בית־חרושת,
דיבור. בכל מחשבה, בכל מעשה, בכל אתר,

 מורכב יותר שיעור לאין הוא מדינה, של חכרה, של אומה, של נפשה על המאבק
 פוליטי מאבק אף או בלבד, פוליטי מאבק זה אין השיטחי. במבט שנדמה מכפי

 של הסופית התוצאה המים, פני שעל הקצף רק היא הפוליטיקה להיפך: בעיקרו.
הקולקטיבית. התודעה במעמקי המתנהלים מאבקים

קילומטרים, מיליארדי של במרחק הנמצא מכוכב בא בכדור־הארץ, הנקלט כוכב, של שאורו כשם
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 ריעות פוליטי עסקן של מחשבתו מבטאת כך ארצה, מגיע אורו כאשר מלהתקיים חדל כבר שאולי

ועלומים. נשכחים במאבקים שהתגבשו כן, לפני רבות שנים שנזרעו ומחשבות
 ברור, בכיוון הצועדת מגובשת, חברה מלהיות רחוקה היתה תשמ״ו של ישראל

 אחד שכל תאים־בני־אנוש, ממיליוני המורכב אורגאניזם חי, גוף היא רע. או טוב
ומושפע. משפיע מהם

 לאומניים גזעניים, כוחות של עלייתם על להצביע להתייאש, נוח היה תשמ״ו של בישראל לרבים
 להרס שגרמו הקנאים בעיקבות ללכת עליה שנגזר נחרץ, המדינה גורל כי ולהכריז ודתיים־קנאיים,

 בעליו את פטר הישן, הציוני השמאל בקרב רבה אחיזה לו שמצא זה, אופנתי יאוש והשני. הראשון הבית
פניו. על נסוכה עצובה־אלגנטית ארשת או שפתיו על ציני כשגיחוך הספה על לנוח לו ואיפשר ממאבק

פרימיטיבי. לאופטימיזם שחר היה שלא כשם זה, לפסימיזם שחר היה לא
 רחוק והמאבק עוזה, במלוא בבני־חושך בני־אור מילחמת סוערת בישראל

 דתית דרשה כל דיבור, וכל פעולה כל מחדל, וכל מעשה כל לכאן. או לכאן מהכרעה
 תורם בשדה חייל של ומעשה בבית־הספר מורה של מילה כל חילוני, שיר וכל

החושך. למען או האור למען הזה, למאבק
 בעידן וכמה אחת.כמה ועל התקופות, ובכל תמיד זה כך חיה. חברה על משפיעות השפעות רבבות

חובקת״עולם. המונית תיקשורת של
 יש אך הגלויים. שליחי־החושך של הגיזענית ההטפה כמו גלויות־לעין, הן ההשפעות מן מעטות רק

 אמריקאי שיר־פופ לגמרי. ממנו כמנותקות נראות שהן אף המאבק, על המשפיעות טמירות, השפעות
 מאשר פחות משפיע אינו ובצעירות בצעירים גדוש תל־אביבי בדיסקוטק והמנוגן לשלום המטיף

 בדרום־ הגזענות נגד מאבק על ידיעה הישראלית. בטלוויזיה גוש־אמונים של מוסווה תשדיר־שירות
לרצח־עם. המטיף פסוקו־של־יום כמו משפיעה אפריקה

 למען הומאניסטיים, ערכים למען ההגינות, למען יום מדי בישראל ועושים מטיפים אנשים רבבות
 לאומני קיפוח למען יום מדי ופועלים מדברים אנשים שרבבות כשם ושלום, ושיוויון צדק של רעיונות
אנטי־אנושיים. ורעיונות טפלות אמונות גזענית. התנשאות ועדתי,
 יתכן בשנה. או בחודש ביום, יוכרע לא והוא נטוש, המאבק ישראל. הם אלה כל

 בחיק צפונים עדיין הופעלו, לא עדיין ומכאן, מכאן גדולים, כוחות דורות. יימשך כי
מחר. המאבק את ינהלו נולדו שטרם גייסות העתיד.

 בראש־השנה ישראל של דמותה תהיה מה לרעת יכול אינו איש התוצאות. את לנחש יכול אינו איש
שנה. מאה בעוד תתמ״ז, ראש־השנה על כלל לדבר שלא תשס״ז, או תשנ״ז

 שמא כלל? קיימת תהיה לא שמא או פורחת, כמדינה אז ישראל קיימת תהיה האם
 חוק של עולמית במערכת להיפך, תתארגן, ואולי כן? לפני כולה האנושות תתאבד

וסדר?

תהומי משבו 0
 לרואי־האור. גם אך לרואי־השחורות, רב מזון לתת שיכלה פרשה, התעוררה תשמ״ו מהלך ף*
השביב. כפרשת נודעה היא ^

 וצפונים גלויים שליליים דברים מדי יותר הרת־אסון. התפתחות בה לראות יכלו רואי־השחורות
 חרטה ללא חנינה לעדות־שקר, והדחה מישפט הטיית והונאה, שקר קר, בדם שבויים רצח — זו בפרשה
בדרגה. הפושעים ועליית
 זוהי שהרי גדול. אור זו אפלה בפרשה דווקא לראות היה יכול שרצה, מי אך

 המילחמתית, הפסיכולוגיה בעלת מוכת־הפיגועים, בישראל הבסיסית: העובדה
 נגרם זו בישראל — ראשה את הגזענית־לאומנית־קנאית המיפלצת מרימה שבה

 בי עד עמוק, ופוליטי מוסרי משבר חוטפי־אוטובום שני של רציחתם בעיקבות
 מערכות בכל הכוחות מיטב והתעוררו כולו הלאומי הבניין של אמות־הסיפים רעדו

והחברה. השילטון
 בלפיד בפועל זה במאבק שנשאו הם מעטים כי אם בכך, להתגאות היה מותר תשמ״ו של לישראלי

פרומתיאוס. של האש
איש־השנה. את לתשמ״ו סיפקה פרשת־השב״ב כי ברור היה

ו־ אכבד ״אללה והמלים דגל כשבידו בעיראק, פאו האי כיבוש אחרי חומייני, האיית־אללה של מחייליו אחד המפחידה: הדוגמה


