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הססיס על מוקש
הפסים. מן ירוה הרכבת

 ברזל קרונות של רכבת רק זאת היתד, 1לא
ב השלום של הרכבת כל זאת היתד, ועץ.

חרי השמיעו הצרודים גלגליה אשר מרחב,
המו המפוצצים הפסים על צורמת־אוזן קה

 לדמשק, מטבריה לקהיר, מתל־אביב בילים
לעמאן. מירושלים

 של הארוכים הגבולות לאורך מצב־הרוח
מ עטישה שכל כזה הוא ישראל מדינת

 למטח לגרים עלולה הגבול של אחד עבר
השני. מעברו יריות
הש יותר, חזקה העטישה היתד, הפעם אם
 הרע הניצב לכך גרם הרי יותר, רם הד מיעה
 הבמה על הישראלי הלאומי הגוף של והולך

 ברית־ר,מועצות הכריזה מאז הבינלאומית.
הר מדינת־ישראל, ועל הציונות על מלחמה

והו הגוברת בתחרות ערב ארצות כל גישו
חס על הבינלאומיים הגושים שני של לכת
 תנאים יוצרת זו הרגשה המפוקפקים. דיהם

,קולות־נפץ. להגברת מאד נוחים אלוסטיים
נאלצת'ל בכך, מרגישה ישראל מדינת גם
 כוחותיה את להפגין כדי חריפות ביתר הגיב

ומצטנן. ההולך בעולם
 סמלי כמעט זד, היה. ממטוס. ירד איש
 המטוס מי באנץ׳ ראלף ירד זה ברגע שדוקא
 דד בן־גוריון דוד לעבר חיוכים שפע בלוד,

 ששפע אחרי תל־אביב, ליד במלון מתנפש
נגיב. מוחמד ד,ליתד, לעבר דומים חיוכים

 מרחבי. לשלום היחיד הסמל נשאר באנץ׳
פקי -שכו הבלתי־מוגבלת לסבלנותו הודות

 הנשק. שביתת הסכמי את וערכו וקצינים דים
ה באחד יוחלפו אלה שהסכמים קיוה הוא

 עתה רחוק זה שלום אולם בשלום־אמת. ימים
פעם. אי משהיה יותר

 הזדמנות החמיצה ישראל שמדינת ספק אין
(ה כוחה כשעוד שלום, ליזום■ בלתי־חוזרת

גלו י־תר שחולשותיה ככל הפסגה. על יחסי)
 שסיכויי וככל השלום, סיכויי פוחתים יות,

 מער״ להחזיק הצורך גובר פוחתים, השלום
יקרה. בטחון כת

יסו היום גם שחסרים הדבר פירוש אין
או ישראל. עם בשלום הרוצים במרחב דות
 השלום. תנאי את פעם מדי מעלים הם גם לם

יסו עם איש• במגע לאחרונה שבאו אנשים
המי תנאי שעתה הדעה את הביעו אלה דות

 שנקבעו החלוקה לגבולות שיבה :הם נימום
לפלי הוגנים פיצויים תשלום או״ם, ידי עיי

לישראל. מהם חלק החזרת טים,
 שהיה ישראל במדינת איש כמעט היה לא
ש ברור היה לפיכך זה. מחיר לשלם מוכן

 להם הגידם (וכל הרכבת פסי על ד,מוקשים
הקרובים. בחודשים ירבו מהם) והנובע
מחש עם השלים הישראלי שהאזרח דומה

 העתו־ כותרות כשצעקו פנים, כל על זו. בי
מצל מביקים על המלחמה, מעשי על נים

 הגבול, עברי משני תוקפניות והכרזות צלים
כאי בפיהוק הסתפק עפעף, האזרח הגיד לא
 המפריד הגבול על באינצידנט המדובר לו

וארגניסה. צ׳ילי בץ

מפלגות
במפא״י ?ודא קוד
ז שער) (ראה

דרומה, בדרכו קווקז הרי את שעבר הנער
ב הלך הוא מיוחדת. לב תשומת עורר לא

 באותם סוס. על רכב במכונית, נסע רגל׳
וה האזרחים מלחמת ימי ,1920 של הימים

 אדמת על כמוהו רבים צעירים נדדו מהפכה,
 ליבנשטיין, לאליעזר הפריע לא איש רוסיה.

 ההררית, גיאורגיה לגבול להגיע ,18ה־ בן
לארץ־ישראל. בדרך לעברו

 גדולה יותר לקבוצה שייך היה אליעזר
לא לעבור הם אף שעמדו תחלוץ, אנשי של
 לא לאליעזר התמהמה, הקבוצה אולם רץ•

 כדאית. ההעזה כי החליט הוא סבלנות. היתד.
לבדו. הגיע המחנה, לפני הלך הוא

 מרי כי נבון. מעשה זה היה מדעת׳ שלא
 פושעים, מורי״דרך בידי נפלה הקבוצה בית

מר את שחטו עזוב, למקום אותה שהובילו
 את עזבו שרידיה רכושה. את ושדדו ביתה

איטליה. דרך הגיעו'ארצה הקווקז,
 לחייו למדי אופיינית פרשה זאת היתד,

 חבר־הכג־ ליבנה, אליעזר היום שהנו מי של
 ארץ־ישראל. פועלי מפלגת מטעם 25ד,־ סת

 להגיע רצו אליו למקום להגיע רצה הוא
הרוב. לפגי לבדו, הלך הוא אולם הכל.

 שכזה בתור ג׳י. בי. עם סודי הפכם
ב במינו מיוחד מקום ליבנה אליעזר תופס
אידיאו הוא מפא״י. הקרוי יצור־ענק אותו
הוא דרכים. מתווה הוא הוגה־דעות. לוג,

0

ב־ לרוב נמצא מובהק, תכסיסן בן־גוריון, אפי־ דעות אלה לרוב לדעות. תעמולה ומנהל
המפלגה. רוב נמצא שם במקום מוקדם או־ הכלל. על בלתי־מקובלות מאד, "קורסיות

 ב־ למשל, קרה, כך מסוכן. הרפתקן מגיע מיסתורית, כמעט משונה, בצורה לם
עתה זה שפרש ליבנשטיין, .30ה־ שנות סוף דעה. לאותה לבסוף הכלל

מיום כמעט חבר היה בו עין־חרוד, ממשק ג׳י. בי• יעשה מה לדעת רוצה אתה ״אם
מסקנה לכלל הגיע לאנגליה, נסע היווסדו*, ה־ ליבנה כותב אשר את קרא שנה׳ בעוד

הכהן ודוד ארגוב ליבנה, :מפא״י פעמים 'שלוש
למיפעלו רק דואג אחד כל

ליבנה ודבוריק מאיה :בכית הכנות
לשלום רוצה אינו הנוער

 לתלמידו וותיק פוליטי פרשן פעם יעץ יום,״
 שישנו אחרים, כרבים חשב, הוא הצעיר.
 נעזר כן־גוריון שדוד השנים, בין סודי הסכם

 הקרקע את להכשיר כדי ליבנה באליעזר
שלו. לרעיונותיו

בי השנים רבו פל.ס לא אגדה. זוהי אולם
 המפלגה שרוב הוא הנכון ההסבר ניהם.

 ליבנה מגיע אליה לנקודה באיטיות מתקדם
ודוד לפניו. שנים) (או חדשים כמה לבדו

 משיקולים נבעה לא מעין־חרוד פרישתו *
לפעו כולו להתמסר החלים ליבנה רעיוניים.

 ההגנה פעילי לרוב בניגוד סבר, בהגנה, לתו
 בעיר הזמן בל לעשות טעם שאין והמוסדות,

 לשבועיים. או לשבוע אחת למשפחתו ולחזור
 עם תל־אביב, ליד בגבעתיים התי*ב, מאז

ב שנולדה (ספני מאיה — ובנותיו אשתו
.12 בת ודבוריק, ,17 מאי)

ה את לשכנע כדי תספיק מסוימת שדחיפה
 הספר כשבא מארץ־ישראל. להסתלק בריטים

 האנגלים, נגד מזוין מאבק לנהל דרש הלבן,
 פעולה שיתוף של אפשרות אפילו דחה לא
אצ״ל. עם

ה נגד מזוין מאבק לנהל שאפשר הדעה,
 יכול האם המפלגה. רוב את הדהימה אנגלים,
הא האימפריה עם להתמודד הקטן הישוב
 לילד, בין האנגלים יהרסו לא האם דירה?

 נראה ליבנה ? ההתישבות נקודות כל את
אחריות.' וחסר קל־דעת מסוכן, כהרפתקן

 את אז (שיסד כצנלסון ברל גם אולם
הגי בן־גוריון ודוד הבלתי־חוקי) קזל-ישראל

 חלק מסביבם גיבשו דעה, לאותה לבסוף עו
 שפריג־ להם־יוסף התנגדו המפלגה. מן גדול
 שרת (כשמשה רמז ודוד קפלן אליעזר צק,

 כעבור אך באמצע). מקום כדרכו, תופס,
 השניה, העולם מלחמת בתום שנים, כמה

 כמו בדיוק — תנועת־המרי־העברית נוצרה
כן. לפני שנים שש ליבנה שניבא

כדי הגדולה. המקצועית האגודה
 להבין יש ליבנה, ששמה התופעה את להבין

מפא״י. ששמה התופעה את
האח בשנים המפלגה מופיעה חוץ כלפי

 בה שאין משורינת בריר, אחד, כגוף רונות
או סוערים. וניגודים קשים ויכוחים לכאורה

 אין אמנם, מאד. המצב שונה למעשה לם
 רעותה, את אישה המשמיצות סיעות בה

 בהפועל-המזרחי. או במפ״ם למשל, כנהוג,
 גדולה מקצועית לאגודה דומה המפלגה אך
 אחד כל אשר ומפעלים, מוסדות מנהלי של

 המפעל של האינטרסים למען לוחם מהם
 של המנוגדים האינטרסים נגד לעתים שלו,

אחר. מפעל
 למען לחם הסוכנות, גזבר אשכול, לוי

 של האוצר נגד הסוכנות של האינטרסים
 מחיר הממשלה מן דרש ממע^ת־ישראל,

או באמריקה. שנאספו הדולארים עבור גבוה
ה שר בתור שנה, כעבור אשכול, לוי תו

 מזה, ההיפך על לחם הממשלה, של אוצר
לוח הכלכליות החברות מנהלי הסוכנות. נגד
 הדין והוא המקצועי, האיגוד מנהלי נגד מים

 מוע־ מזכירי מחלקות, מנהלי שרים, לגבי
צות־פועלים.

בהתרוצ המפלגה אחדות של הגדול הסוד
 מפא״י, אנשי כל :קטן בפרט טמון זו צות
המכ היא שהמפלגה יודעים החזיתות, בכל
 המשטר אבוד בלעדיו אשר התכליתי, שיר
 מסכימים הם לכן בו. מעונינים כולם שהם

וקבי התמודדות תוך ייקבע המפלגה קו כי
עליונה. כפשרה יחסי־הכוחות, עת

נמוכות. משרות גבוהות, מטרות
 הקמת על חולם ליבנה אליעזר אין לכן

 מנוגדת כשדעתו גם להיפך, חדשה• מפלגה
 הסבלנות לו יש הכלל, לדעת מוחלט ניגוד

עמו. יסכים שהרוב עד שנים כמה לחכות
 המפלגה על להשפיע ״כדי :הוא אומר
ל ונכונות סבלנות :תכונות שתי דרושות

 תכונות .שתי לו שיש מי משרות. על וותר
 יכול כשרון, של מסוימת מידה וגם אלה׳

 היא, הצרה הכל. את כמעט מהמפלגה להשיג
מוכ גבוהות מסרות על מהמדברים שרבים

 בזאת לקיים נמוכות, במשרות להסתפק נים
״המפלגות בכל המצב זד. דרכם. את !

 להוט הוא ואין סבלנות, חסרה לא לליבנה
 לו שאין הדבר פרוש אין משרות. אחרי

לה שכדי יודע, הוא אולם להיפך. אמביציה.
 הרבה על לוותר יש הגבוהה למטרה גיע

 שם להן כשיש אף — בדרך נמוכות משרות
גדול•

 ל- נתן זה מצב חדש. לשער בעיטה
 שהפך משהו לעשות האפשרות את ליבנה
להגות :במפא״י מאד בלתי־רגיל מזמן
דעות.

 זה ובמדינה בישוב מפא״י שולטת למעשה
עוס הטובים ראשיה כל שנה. 20מ־ למעלה

 חלק מבצעים משהו, מנהלים במשהו, קים
 שכאלה בתיר ״השלטון״. שנקרא ממה קטן
 פנויה׳ דעתם אין ברורים. אינטרסים להם יש

כו למחשבה בכלל או מופשטת, למחשבה
המצב. על ללת

 שלו־ לפחות הממלא ראש־הממשלה, אפילו'
עבו את אחד כל (המצריכים תפקידים, של
 אינו וחרוץ), מוכשר אדם של המלאה דתו

 לעצמו וליצור שבועות כמה לשבת נוטה
 חדשות דרכים של וחדשה כוללת המונה

חדשים. ופתרונות
 מתגלגלת היא מפא״י. של אסונה זהו

 רבתית בעיטה בו בעם שמישהו בכדורגל׳
 בכל בדרכו נתקל הוא דורות. שני לפני
 לכאן פעם כיוונו, את המשנים עצמים מיני

בעי בו שיבעט איש אין אולם לכאן. ופעם
חדש. לשער ומכוונת ישירה טה

 ליבנה. אליעזר לעשות רוצה בדיוק זאת
מן ם. ש כי ת־ג ד עג  שליבנה השער ר

 חולמים רבים מקורי. אינו אליו להגיע רוצה
או־ עליו. לחלום מתימרים לפחות או עליו,

793 הזה' ,העולם


