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מנגד
כישלון

 עם והמשוררים הסופרים כולנו. נכשלנו. ובכן,
 המכונים עם העיתונאים זכויות־האדם, אנשי
 במדינת יפי־הנפש למחנה תבוסה עוד רוח. אנשי

כולם. אנשי־רוח ישראל.
 ממולדתו, מארצו, הניח אכרם של הגירוש

 בשלב אדרבה, לו. לחרפה אינו מישפט, באין
 יפקיד שלא ובלבד בכר, בחר כי היה נראה אחרון

הישראלי. הצדק בידי גורלו את
לכולנו. לנו, לחרפה הוא הגירוש

 ולאלה והתכנסו. ואירגנו וכתבו שמחו לאלה
ושתקו. כתבו ולא מחו שלא

 עורך־דינו של מפיו לי נמסר הגירוש לאחר
 בית־דין לפני הועמד לא שמעולם האיש, של

 למען שפעל מי ולכל לי מודה הוא כי ישראלי,
מורשו.
ואבדנו. כאלה תודות הרבה עוד

 לצדק הגבוה לבית־הרין כי קראתי בעיתונות
 המוכיחות ראיות ובהם מיסמכים 350 הוגשו
 למעשה היה העורר, חניה, אכרם כי בעליל
באש״ף." בכיר ״מפקד
 בכיר ״מפקד זה מה לשאלה מניח כבר אני

 אני אלוף(במיל׳)? סגן־אלוף? רב־סמל? באש״ף."
 שהיתה הדרגה מעין למשהו שהכוונה משער

 רק למשל. בלח״י, שמיר יצחק לראש־ממשלתנו
כמובן. למשל,
 למדתי רחוקים בימים מודה. אני חטאיי על

 שכונה במה מישפטים לימורי סמסטרים כמה
 וכלכלה. למישפט הגבוה בית־הספר המנרט בימי
 למישפטים פקולטה פתיחת שלפני בימים זה היה

היתה כבר ואולי כלשהי. ישראלית באוניברסיטה
בירושלים. העברית באוניברסיטה —

 פלילי למישפט המרצה את זוכר אני היום ער
 חמש לתביעה כשיש באוזנינו: מכריז כשהוא
 לה כשיש אבל בצרה. הסניגור — מוצקות ראיות

בשקט. לישון יכול הוא — חמישים
 עלתה לא אף ראיות 350 דבר על המחשבה

 זו אותו: נאשים ואל שלנו. המרצה של בדימיונו
 תחזור, שלא זו פעם, של ארץ־ישראל היתה

ה״שלמה׳׳. שלפני
 שהוצגו וכיוון הראיות, את ראיתי שלא כיוון
 לו אקרא נוחות שמטעמי מה על־ידי בחושך
 לא ישראלי שבית״דיו וכיוון החושך, מנגנון
 לומר לעצמי מרשה אני — להן באשר הכריע

שקר. שהן
 החיים וניסיון ומצפוני הכרתי מיטב פי על
שלי.

 ישראלי בית־דין ורק שקר. הן לגביי ובכן,
ההיפר. את להוכיח היה יכול

השלוש־מאות־וחמישים, כל הראיות, הן, ואם
 האלוף שלו והכפפה רבין יצחק גם — שקר הן

שקר דברו ועושה רבין יצחק ואם שקר. הוא ברק
 ושמעון רבץ יצחק ואם שקר. פרס שמעון גם —

 לו אקרא נוחות שמטעמי מה גם — שקר פרס
שקר. היא הישראלית העבודה מיפלגת בשם

 הזה, השקר על־ירי איפוא גורש הניח ואכרם
 על־ידי לא הישראלית. העבודה מיפלגת הנקרא
 וגם מילוא, רוני או רפול או מודעי או שמיר יצחק

 ופרץ וולדמן ודרוקמן כהנא הרבנים על־ידי לא
וכו', ויוסקה זוהר ואורי
בפשטות. כך

 ישראלי בית־דין לי יוכיח שלא עד מקום, מכל
ההיפר. •את

 ביום לפנינו היום רושמים אנחנו זאת ואת
 זה אש״ף כולל אש״ף, של ניצחונו וביום כישלוננו
■ זך כתן שבתוכנו.

הגינזד מן
שבדרלאומיות הסכנות

 הכרוכות מהסכנות דעתי את מסיח אני אין
 בייחוד דו־לאומית), מדינה (של שכזה בנסיון
 חלקים בקרב הפוליטית חוסר־הבגרות בגלל

 והחינוכית המוסרית והרמה הארץ של גדולים
 יחד לחיות יוכלו והערבים היהודים אולם הירודה.

עמים־ שהם אמונה — אמונה יסוד על רק בארץ
 לחולשותיהם מעל להתרומם יכולים ושהם אחים,

 ומאחר כיום. קשה נראה הדבר כי אם וקינאתם,
 הדעת על להעלות אפשר הדדי אמון על־ידי שרק
 אשר ככל אלה, מסובכים בתנאים משותפים חיים
 יותר וגלויים יותר נדיבים והערבים היהודים יהיו

 יאריכו כך ואסון, שינאה של אלה בימים לזה זה
 אם וידידות. תודה ריגשי מתוך זה את זה לזכור

 עתה ייעשו־נא פוליטיים, ויתורים לעשות יש
אנו ״אין לערבי: להגיד העברי על רחבה. וביד

■ 30 ־—

 זולתו״ על פוליטי שילטון ישלוט שהאחד רוצים
 בזכותו מכירים ״אנו לעברי: להגיד הערבי ועל

 והערבי היהודי כאן.״ לחיות היהודי של השלמה
 את אחר־כך ולהגיש יחד להתכנס צריכים

המנדט. לממשלת המשותפות הצעותיהם

 במה בעיות, מתוך .1929 מאמם, י״ל
 בובר מ׳ בהוצאת ציבור לחיי חודשית

.1947 יולי סימון, א׳ ובעריכת

 והם מזלם שאיתרע הארבעים בני יורעים האם
 !כי גדולים, ובמיפעלים הציבור בשרות משמשים

 לכך, מודעים הם האם אותם? שמספיד מי כבר יש
 של בעיניהם לפחות — תמה שלהם הקריירה כי

 העבודה נותני על־ידי ממומנים מחקר מוסדות
 מצפים אינם שוב העבודה פיריון מומחי וכי —

 בתפקידיהם שימשיכו זאת זולת לדבר, מהם
 הדיסקרטי לשילוחם ער שנים כמה עוד הנוכחיים

 מבוקשת? לא גימלאות של המירעה לשדות
 כבר החרב כי לכך מודעים הם האם בקיצור:

 במומחי תלוי שהדבר במידה לפחות — הונפה
 ממתינה רק היא ועתה — למיניהם תעסוקה
צווא על מונחתת להיות כדי המדוייק לעיתוי

מעט מי'שעוד של הלבנים וצווארוניהם ריהם

 ן — לעצה״) חמישים (״בן עצה לגיל יגיעו קט ]
והלאה. מהם והעצה |

 גם הסתם ומן זאת, יודעים היינו לא אנחנו גם
 ! ופער דורות של זו לסוגיה נדרשים היינו לא

 לולא לה, ומחוצה בארץ כבסיפרות, בחיים דורות,
 בעיתון לידינו שנזדמנו מאמריס/דיווחים שני
 הכתיבה שולחן גבי על שמרנו ושאותם מונד, לה

שעתם. שתבוא עד שלנו
 את נרחיב עוד כך על וגם — באד, והיא
בגורמיה. נתרכז שעה לפי הדיבור.
 של מיסודה העסקים, לשיפור המרכז ובכן,
 עם ביחד פאריס, של והתעשיה המיסחר לישכת
 לדיון רב־שיח זימנו מונד, לה הנחשב העיתון

 בגיל כיום שהם השכירים ציבור של בבעיותיו
 מפי שם שנשמעו והדברים ארבעים־פלוס־מינוס.

 כאן, גם שיישמעו ראויים למיניהם המומחים
 מצטמצמת אינה שתחולתם ברור שהרי אצלנו,

 החמישית הצרפתית הרפובליקה של לגבולותיה
בלבד.

— הפעם אנחנו בשורה אנשי לא — המסר
 אנו שבו הטכנולוגי שבעידן זה, הוא רב־השיח של

 | כמי הארבעים־ומעלה בני את לראות ניתן חיים
 ן שלהם, המיקצועית הקריירה את השלימו שכבר
| ספונים לכך. מודעים אינם אם גם ככולה, רובה

 במישרדיהם, ונינוחים שאננים בלשכותיהם, *
שאפ וצעירים קפה מבשלות מזכירות מוקפים

 1 הארבעים בני אין למראית־עין, כנועים תניים
 של והתעשיה המיסחר שלישכת מה יודעים שלנו

 שוב 36 גיל שאחרי כלומר, יודעת, כבר פאריס
 אדם; של המיקצועיים בחייו כלום״ קורה ״לא

 לשום ממנו לצפות אין שוב זה גיל שאחרי
 | מה וכי חדשניות, יוזמות או מהפכניים חידושים

 גם ישיגו לא גיל לאותו עד 36וד בני השיגו שלא
 ! לא כבר 36 גיל אחרי אחרות: במילים אחר־כך.

בחיפוש לצאת כבר, אי־אפשר גם ובעצם כדאי,

 במיקרה, אתה, כן אם אלא — האבוד הזמן אחר
 מהם ובוגרים זה גיל לבני גם אכן, פרוסט. מארסל
 לא — ״התפתחויות״ אי־אלה עדיין צפויות

 יזכו שעוד ייתכן־גם־ייתכן כמובן; דרמאתיות,
 בהירארכיה שתים או אחת בדרגה לקידום

 כבר דבר, של בעיקרו אבל, שלהם. המיקצועית
 — לא־כושים או כושים — והם שלהם את עשו

 את לפנות משמע, ״ללכת״, להתכונן צריכים
 את משרבבים כבר שחלקם מהם לצעירים המקום

 מתי?״ עד ״נו... כאומרים: ההיכל תוך אל ראשיהם
 תגיע 45 בגיל ימאנו, ואם ירצו אם כך, או כך

 הזה כיום לא עדיין ואם לסיומה. שלהם הקריירה
לעין. ביותר הנראה שבעתיד הרי ממש,

שהיה. מה לא כבר זה 36 גיל בקיצור:

לספור ביחס מכבר שידענו מה כי מסתבר
 צבא־הקבע לקציני מתמטיקה, לאשפי טאים,

לכו המזומן הגורל בעצם הוא מחשבים ולגאוני
 מה אחרת: לשון כאחד. אשפים ולא אשפים לנו,

 לפיסגת שהגיעו מאיתנו לאלה בעבר היה שצפוי
 עתה ממתין — יחסית צעיר בגיל הישגיהם
 הטכנולוגיה לחידושי תודות(תודות???) לכולנו,
 התחרות בחברת הגדל-והולר האנושי ולכלאי

שלנו. הקפיטאליסטית־בירוקראטית
 דייקנו. שלא ברור ובכן, לכולנו? האומנם

 דלות או שתבונתם, אלה זה מכלל יוצאים
יעצו ושאפתנותם העזתם חוסר ואולי כישרונם

 העצמאיים אלה, בגדולות: להלך שלא להם
 והלא־מורשים המורשים העוסקים הקטנים,

 אינם שלהם, הפלאפל ובדוכני בגאלאנטריות
 לפיטורים. צפויים לא גם ולפיכך באיש תלויים
 מה בעלי נחלת כולו הוא היתרון כאן שגם מסתבר
 שכן כולו. לא אבל הקטן״. ״הראש כיום שקרוי
 שפרשו אלה את גם להוסיף עתה צריכים אליהם

 התעשייתיים המיפעלים ומן הציבורי השרות מן
 ן זה מועד״ ו״בעוד מועד, בעוד והפינאנסיים

 ,33ה־ כגבול הצרפתיים המומחים מפרשים
 ונעול חתום הוא והנה האופק את בראותם
 קריירה לעצמם לבסס כר עקב ופנו לפניהם,
 יותר. צנועה אולי הראשונה, זו על נוספת חרשה,

 ; מאוד קשה כבר המומחים, מציינים ,33 גיל אחרי
 י להיות לדעתם עשוי אף והוא כזה, צעד לנקוט

.״,״התאבדות
 הביאו לא המצוטטים שהמומחים מאליו מובן
 שלנו, במיל׳ האלופים את זו, בפסיקתם בחשבון,
 מיני ובשאר בדולארים צה״ל מדי את שהמירו
 ן אלה את שלהם; הנשק בעיסקי זרה ואלוטה

 1 בקריירות וזכו עליהם שפר שגורלם המעטים
 הקריירה תום לאחר דווקא מרשימות ציבוריות
 או צבאית כלל, בדרך (אצלנו, שלהם הקודמת

 את אליהם שמשכה היא שדווקא תיקשורתית),
 בכירים לדרגים £ותם והעלתה תשומת־הלב

 לא כן לכן. קודם בהם שרויים שהיו מאלה בהרבה
 ועורכי־ עיתונאים ומשוררים, סופרים כאן נזכרים

 ורבנים ומדינאים ופסיכיאטרים ציירים דין,
 לא אפילו לפעמים — המוות שרק באלה, וכיוצא

 לקריירה קץ ישים — מתקדם! במצב סניליות
 שהסטטיס־ ומובן שלהם. המתקדמת־עם־הגיל

 בד״ר לא בחריגים: עסקו לא גם שלנו טיקות
 בדן ולא מונטאן באיב לא רגן, ברונאלד ולא בורג1

, 'בן־אמוץ.
 המזדקן בעולם לנו יש בן־אמוצים דן כמה אבל

שלנו. והמתקרר

 של שהעולם ידענו תמיד שהרי הסוד. יצא וכך
 של העולם ועל-אחת־כמה־וכמה ימינו, ערוב
 שהיכרנו הזה העולם יהיה לא ונכדינו, בנינו
 לעולם דומה יהיה שלא ובוודאי בנעורינו, אנחנו

 העצה שגיל אבל והוריהם. הורינו ידעו שאותו
 הרעה העצה לגיל קריב, ובזמן בעגלא לנו, ייהפך

 לישכת שבאה עד חששנו ולא חשנו לא זאת —
עינינו. את ופקחה הפאריסית והתעשיה המיסחר

 המת־ מומחים של תחזית־שווא קריקטורה?
 — מזג־האוויח? חזאי לרוב(ראה או תמיד בדים
 שמכשיר להורינו, דהו מאן אמר אילו אבל אולי.

 ולוא שירים, לחבר יוכל בתוכנה מצוייר מיכאני
 היו לא האם הבית, מלאכות את ולבצע גרועים, גם
 ותחזית־שווא? קריקטורה בכך רואים הם גס
י חיזוי בכושר מחוננים סופרים גם היו כולם. לא  ז

 הצ׳כי צ׳אפק קארל של מסוגו מדהים ונבואה
 כמו אוטופיים שבמחזות ),1938 — 1890(

 ה״רובוטים״ מושג לראשונה הופיע (שבו ר.או.ר.
 של הבכור אחיו חידש אותו סלאבי, משורש הגזור

 בימאי סופר, מחזאי, צייר, צ׳אפק, יוזף קארל,
 ברגן־ של הריכוז במחנה מותו את שמצא ועורך

 קארל שלו(של ברומאנים וכן ),1945 בשנת בלזן
 הטכנולוגיה של זו בסוגיה התמקד צ׳אפק)

 המצאתו את מראש חזה ואף האדם, על המאיימת
 פצצת של לזה בעוצמתו דומה כוח־הרס של

האטום.
 המדובר כיוונתי. שכמותם ואל אליהם לא לא,

 דבר למדו שלא רגילים בבני־תמותה כאן
 ובדרר־ ,אחרים של ומניסיונם שלהם מניסיונם

 כי מאמינים עודם והם בכך, גאים גם כלל
 איכשהו״, ״להסתדר דרכים תמיד תמצא האנושות

 וכדרך דרכים שנמצאו כדרך נתגבר״. ״אנו וכי
בעבר. שהתגברנו

 אחר מעולם ידיד — אי.טי. אחרות: במילים
בשער?! הניצב האוייב או

 שאת הוויכוח אבל הסניגוריה. נאום כאן עד
המדובר הריק. בחלל נתקיים לא הבאנו עיקריו

ה שנ ך: מ ר עו עון ל מ ת ש ר מ צ

םק1ס רמי

וסכית גיר עד עדר יסמין,
שפתים מרימה פירוז - - ▼ ! * • - ! ־

לשמים
 יסמין שימשירו

 נפגשו שפעם אלה על
כאהבה. שהם ידעו ולא ־ - 1 - ז 1ז 1 ז י

 מוחמד של בפיאט אותה שומע אני
 גבידול. אבן רחוב בצהרי
 איטלקית במכונית שרה לבנונית זמרת

 גרביה אל מבקעה ערבי משורר של
 בספרד. שחי עברי משורר של שמו על רחוב החוצה

 הימים אחרית משמי פשיפל ו והיסמין
 גם לרגע להיות יוכל

הבא. בצמת ירק רמזור

 מובאת הנזכר רב־השיח על הדיווח של לצידו
 הלשכות אחת מנהל של דעת־יחיד מונד בלה

 תחת — ובה העסקים, ולשיפור לקידום הנזכרות
 ״מקום של המיתוס הכל: האומרת הכותרת

 בני על מרשים כתב־סניגוריה - לצעירים!״
אקו לסילוק שנדונו העשורים או העשירונים

לוגי.
 כושר חוסר בדבר הטענה הכותב: אומר

 טובה דוגמה מהווה הארבעים בני של ההסתגלות
 השולטות מהמיתולוגיות הנובעת סרק לבעיית
 הרי חמישים? בגיל מחסום מדוע שלנו. בחברה

 אחת של במחזוריות מניסיונו, מכיר אדם כל
 בחיים תמורה של תקופות לערך, שנים לעשר

 תמורה והמיקצועיים, המישפחתיים האישיים,
 מהפכים ולעיתים שינויי־כיוון לפעמים המולידה

הנזכרים. מהתחומים אחד בכל ממש של
 הוא הניסוח — מחדש להיוולד או ״למות

 בהמשך. כך ופשטני,״ חר־וחלק מרי יותר הרבה
 בדרך הושגו בני־הקיימא האנושיים ההישגים כל
 גבי על נידבך נידבכית, מודרגת, התפתחות של

 יותר עשיר הנעשה בר־תבונה בעולם נידבך,
לצעי מקום ״פנו לומר מדי נוח מדי, קל ויותר.
 נכשל שלם דור כי נראה כאשר אכן, רים.״

 נוהגים משמעותי, חברתי שינוי לחולל בניסיונו
 יותר. בכך יצליח אחריו הבא שהדור לומר אנשים
 שינויים־ לחולל כדי לכך? ערובה היש ואולם,

 עם צעירים כולה, החברה כל חייבת של־ממש
 שבמצבי ברור למלאכה. להירתם פחות, צעירים
 כל כי שנראה בעת סטרוקטוראלי, כלכלי משבר

 שאינן או בתיפקודן לוקות הכלכליות המערכות
 הצורר בדבר הטענה גם תישמע כלל, מתפקדות

 מצטברים, גרעונות למנוע כדי בהוצאות בקיצוץ
 בהוצאות כזה קיצוץ כי אליה המתלווה והטענה

 על צעירים גילאים לבני קדימות מתן מחייב
 לפנסיה להוציא יש שאותם הוותיקים חשבון

 בני על זו מחשבה יישמו כה ער מוקדמת.
 בין כוללים כבר כיום אבל החמישים־ומעלה,

הארבעים־ומעלה. בני את גם ה״וותיקים״
 הכותב, מרגיש ״הזקנים״, על הוויתור ואולם,

 של בלום אוצר ניכר, פוטנציאל על ויתור פירושו
 גורם על — לא״פחות שחשוב ומה וניסיון, ירע

 החי" ״הזיכרון על גם כמו מייצב, וחברתי מישקי
 חברתיים —. המשברים כל המיפעל. של

 תקופות־ מייצגים — אישיים או ככלכליים
 ואף בלתי־נמנעים שהם מיפנה ריגעי מעבר,

 שסי־ כלל מיקרה זה אין שהרי נחוצים, נחוצים.
 ״משבר״ למילה היפאני (אדיאוגרם) מן־הכתב

 חרדה של זה בסיסיים: אידיאוגרמים משני מורכב
י סיכוי! של וזה

ודורשיו דור דור


