
)27 מעמוד (המשך
 וארכאית. קדומה מסויימח, לתקופה שיוך או ביקורת
 התלמוד, מחברי על-ידי שגונה בר־כוכבא, של הטירוף
כאידיאל. החדש בישוב הוצג תוצאותיו, את שהבינו

 שהתחנך אדם אץ שלו. את עשה זה חינוך
כיותר, החילוני כבית־,הספר גם ולוא כישראל,

ארכאית. דותית לאומנות של זרע כו נזרע שלא
גיזען. הוא אדם כל כי פעם אמר סארטר ז׳דפול

 הזאת הכמוסה בנטייתו שלוחם מי בין הבדל רק יש
 שזה יתכן לה. שנכנע מי ובין עליה, להתגבר והמשתדל

ישראלי. כל בלב החבויה הלאומנית הקנאות לגבי גם נכון
עוז, עמוס השנה אמר התגלות, של כרגע

 מחנה■ של כיותר המוכשרים הדוכרים אחד
 ״יש :וסוציאליסט איש-קיכוץ כישראל, השלום

״ איש־אמונים כי גם טן... ק
כזה. חינוך של המושלם התוצר הוא שרון אריק

 עימו מסכים שאינו מי שכל בכנסת, השנה קבע כאשר
 של בשפתו דיבר הוא חמישי״, ״גייס אלא ״ציוני״, אינו

 של מידה באותה דתיים. לסמלים להזדקק מבלי חומייני,
 אלוהים״ ״אויבי הם יריביו כי לאמר היה יכול הגיון

השטן״. ו״שליחי
כיתת• אינו שרץ אריק של מבשיר-העבודה

 אך הבולדוזר. אלא חומייני, אצל במו הירי,
הת בל דריסת :התוצאה אותה היא התוצאה

 שייך שאינו מי כל של ודיכוי נישול נגדות,
 הנוגד חוק כל, פריעת השליטים, לדת או לעם
זרדמוק־ כמימשל זילזול הקנאים, מטרת את

 לדוקטרינה קדושה של מעמד הענקת רטי,
האדם. של לזכויותיו מעל העומדת

 הבילעדית נחלתו היה לא זד. חילוני־כביכול חומייניזסי
זה, מסוג רבים חומיינים קמו השנה שרון. אריק של

 רשות־השידור, על השתלטו הם והצורות. הגדלים בכל
 פעיל אמנם שהיה לפיד, (״טומי״) יוסף של בדמותו

 לאומי שהוא אך הדתית, הכפייה נגד במאבקים בעבר
 יותר קצת דמויות בעזרת האירופי. הדגם לפי קיצוני,

 באמצעי- יסודי טיהור נערך פאפו, אהרון כמו אסיאתיות,
המרכזיים. התיקשורת

מת שהחלו מגמות היו יותר עוד מדאיגות
פרדוכ כאופן אולי — כעבר שחיה כגוף, בלטות

 המתינות שפיות-הדעת, של מיבצר — סלי
והרציונליות.

 רב-אלוף של בהנהגתו בצה״ל, קרו מוזרים דברים
 ובתפיסתו באופיו הדומה אדם איתן, (״רפול״) רפאל

 חוות-דעת רפול מסר — אלון־מורה בפרשת שרון. לאריק
 התפיסות את לשרת שנועדה לבית־המישפט ביטחונית

שרון. של המיבצעים ואת )
מרדכי(״מוטה״) הרמטכ״ל של בניצוחו בתשל״ט, כבר

בלבנון, מילחמה צה״ל ערך מיפלגת־העבודה, איש גור,
 הקודמות מילחמותיו מכל מוסרית מבחינה שונה שהיתה

 מיבצע- על פרטים התגלו תשל״ט במהלך צה״ל. של
 לא שעדיין ציבור, בלב קשים לבטים שעוררו ליטאני,

 יצירת של הבלתי־הומאניות השיטות בחומייניזם. נדבק
 דוקטרינת- פי על והפצצה, הפגזה באמצעות חרוכה אדמה

שאת. ביתר לבנון, בדרום בתשל״ט נמשכו הרסנית, אש
באי כדעת־הקהל עמוקה רתיעה עוררו הן
נכ תרומה לתרום ואיימו ובאמריקה, רופה
 ישראל של — להסתלקותה או — לסילוקה בדה

המערב. עמי ממישפחת
 איש- של עונשו את המתיק כאשר רבים, הדהים רפול

 בירושלים, עובר־אורח ערבי קר בדם שרצח הג״א,
 גברה התדהמה מגוחכת. תקופת־מאסר רק לו והשאיר

 ב־ הקצץ־הרוצח לגבי כך על חזר כאשר שיבעתיים,
 כלפי נתעב, כה פשע־מילחמה שחולל מיבצע־ליטאני,

 אף הרשתה לא הצנזורה כי עד חסרי־אונים, אזרחים
הפרטים. פירסום את

 עיתונים כאשר הפרשה, התפוצצה תשל״ט בסוף רק
הזוועה. מעשה של המלא התיאור את פירסמו זרים

 העונש הופחת בערעור שנות־מאסר. 12ל־ נידון הקצין
 שהיה עד העונש את המתיק והרמטכ״ל — שנים לשמונה

לשיחרור. תשל״ט, בסוף צפוי,
 התייצבו אלה, החלטות על הרמטכ״ל הותקף כאשר

 אזרחים הסטודנטים, ציבור ראשי — רבים חוגים לימינו
מיפלגות. פוליטיות, קבוצות פרטיים,
 החומייניזם שד מרשים מיפקד זה היה

ההו הערכים שד מודעת פסילה — הישראלי
חדשה. נורמה וקביעת מאניים,

חומייני סו !היבונחסס׳ #
 אנשים בעיצומו. זה תהליך היה תשל״ט סוף ף*
 וכי חולפת, תופעה זוהי כי עדיין, קיוו, אופטימיים *

 ושל החדשה, הישראלית האומה של היסודית השפיות
דבר. של בסופו תגבר כולו, היהודי העם

ה בחומייניזם ראו הם אופטימיים. פחות היו אחרים
עולמי. מתהליך חלק בלתי־נמנע, תהליך ישראלי

 היה הרצל, זאב כנימין זאת שמע אילו
כקכרו. מתהפך
 חברה עיניו לנגד עמדה מדינתו, את תיכנן כאשר

 ליברלית דמוקרטיה מובהקת, מערבית אולטרה־מודרנית,
באוטופיה. שגבלה

 כמדינת־ישראל בי כמפורש קכע ביומניו
 שיתערבו ולקצינים, לרבנים מקום יהיה לא

 בקסר* הוא הקצינים של מקומם בפוליטיקה.
בכתי-הכנסת. הרבנים ושל קבע, כך קטין,
 במדינת־היהודים כי דעתו על העלה לא בוודאי הוא
המדינה על ויכפו והקצינים, הרבנים דווקא יחד יחברו

 אסיאתית״ ״ברבריות בו רואה היה עצמו שהרצל בליל,
 צריכה מדינת-היהודים היתד. שנגדה ברבריות אותה —

 של מחומת־המגן ״חלק היהודים, במדינת לדבריו לשמש,
 היה יותר, עוד ואודי מהרצל, פחות לאהמערב״.

המתרחש. את ראה אידו ז׳כוטינסקי, זאב נדהם
 השנה בגין מנחם ניהל בשמו אשר ז׳בוטינסקי, כי

 של דמותו את נפשו נימי בכל מתעב היה המדינה, את
הסרוגות. הכיפות בעלי עמיתיו ואת החומייני, האיית־אללד,

בסוד. זה, בעניין גישתו, את השאיר לא דבוטינסקי
 ביותר, חשוב עקרוני במאמר הנייר על אותה העלה הוא

 ותנועת־ הרוויזיוניסטית התנועה על־ידי בהתמדה שנגנז
מובנים. מטעמים — החרות
 ככני כיותר חמורה פגיעה כמאמר יש בי

 של כשר-הכחירות את המספקים עדות־המיזרח,
ילידי־פולין. התנועה, מנהיגי

 לפני פורסם דבוטינסקי זאב של ״המיזרח״ המאמר
 (״השחר״), ראסווייט, הרוויזיוניסטי בביטאון שנים 53

 הרוחני אביו בו אמר וכך בפאריס. הרוסית בשפה שהופיע
הליכוד: של והמדיני
— לאל תודה — משותף דבר שום אין היהודים ״לנו

המיזרח. עם
 נוחיותנו למען ראשית ארצה־ישראל, עולים ״...אנו
 למען נורדאו, מכס של הגדרתו לפי ושנית, הלאומית!

 אחרות, במילים לפרת.׳ עד אירופה גבולות את ,הרחב
 כל ובעתיד היום ארץ־ישראל יהודי מקרב לשרש עלינו

המיזרחית׳. ,הנשמה של עקבות
 כבל הדת את להחדיר שואף ״,המיזרח׳
 את מאד מעריץ הוא שלו. וההווי שיטחי־החיים

 :הכל על חותמה את המטביעה האל, גושפנקת
על המדעי, המחקר של האופי על התחיקה, על

ובו׳. המיטבח, על הלבוש, על הזמן, בילוי
 של המוגבל בשיטחה לבטא ניתן במערב, זה, ״לעומת

 מתורבתות בארצות האל. אל הפרט של יחסו את רק הדת
 לא התחיקה, בתהליכי לא מתערבת הדת אין באירופה

 ה־ ההווי ובשטח בדיאטה. ולא במדע לא בפילוסופיה,
 בילבד. חגים של בטיכסיות השפעתה מצטמצמת מישפחתי

חיי־המישפחה. את מכוונת אינה במערב הדת
 דבר שום לנו ואין למערב, שייכים היהודים ״...אנו

המיזרח. עם משותף
 נטורי- בחוגי אצלנו, :אחת עצובה עובדה לי ״...ידועה

 פראיים שרידים עדיין שמורים אליהם, והקרובים קרתא
התער חופשי, למחקר שינאה המקורית: ,המיזרחות׳ של

 לגבר נוכרית, פאה עם אשד, האנושי, בהווי הדת בות
 כי קט לרגע מאמינים היינו אילו יד. לה להושיט אסור

 היהדות, של המקורית מהותה את מאפיינים אלה שרידים
ו נ י י ם ה י ר ת ו ו ה. ת ח צ נ ה על מ

 — מתורבת אנגלי כמו לאסיה מהגר מתורבת ״יהודי
 את בנישמתו עימו מביא היהודי אבל לאוסטרליה.

 את ולטפח לפתח בארץ־ישראל להמשיך כדי ,אירופה׳,
שנים. ויותר אלף בת הנפשית תרבותו

 מד״מיזרח׳ להשתחרר שיצליחו באסיה לשכנינו ״נאחל
במהרה.״
למר רק מתחלחל היה לא ז׳בוטינסקי זאב

 מתחלחל היה הוא חומייני. דוח־אללה אה
 בתשל״ט שנעשו המעשים למראה שיכעתיים

 הנאמרים הדכרים את שמע אילו כישראל.
 שילוב תוך גוש־אמונים, כזכות כ״מצודת־זאב״

 היה חומייני, נוסח הדתית והקנאות הלאומנות
הקיר. על התלוייה התמונה מן קופץ

פ.יל דב של ציור *


