
בלונדית יאדה אולימב
 יחיד־במינו: סרט הטלוויזיה שידרה זמן־מר■ לפני
השילטונות. ברשות אירופי צוות על־ידי שצולם

 אנשי וגם נחמדים, היו הטייסים נחמד. היה הכל
והנשים. הילדים התחזוקה,

 היה יבול שכאלה, קטנים לדברים לב ששם מי אבל
 גם וכך בלונדי, היה הטייס מעניין. בפרט להבחין

 אולי — שחום־עור היה איש־התחזוקה וילדיו. אשתו
 היה, הבלונדי הטייס גרתי. אולי קירגיז, אולי אוזבק,
סמל. כמובן, היה, השחום איש־ד,תחזוקה קצין. כמובן,
 בכך והית׳ה בישראל, המצב את מאוד הזכיר זה

נחמה־פורתא.
 בשידורים חזיתי כאשר השבוע, סירטון באותו נזכרתי

 וספורטאיות ספורטאים הרבה ראייתי האולימפיאדה. מן
 לב שמתי כן לראות, שהרביתי וכבל אדום. בלבוש

 הסובייטיים השיאנים כל כימעט למדי. תמוהה לתופעה
אירופיים. שמות ובעלי בלונדיים היו

 אוקראינים, רוסים, — ברית־המועצות ישל ה״אשכנזים״
 ד,אוכ־ ממחצית יותר קצת עתה מהווים — וכר ליטאים

 יהוו המאה סוף עד הסובייטית. המדינה של לוסיה
 מותר זה בהקשר ואגב, מכריע. רוב עדות־המיזרח בני

 הגיאו־ לאמת לחטוא מבלי המיזרח״ ״עדות על לדבר
 בני כעל מארוקאים על מדבר ישראלי כאשר גראפית.

 בקצה שוכנת מארוקו שיוגד,. הוא המיזרח״ ״עדות
 ממערב נמצאת וקאזאבלנקה השמי, המרחב של המערבי
 ברית־המועצות של הלא־לבנה האוכלוסיה אך ללונדון.

ה״לבנים״). לחבלים ממיזרח כולה שוכנת
 תעשייה של מוצרים הם הסובייטיים השיאנים כל

 ממיטב בה משקיעה שהמדינה מאורגנת, ספורטאית
מיל הסתם׳ מן מושקעים, כזה ספורטאי בכל משאביה.

 של גבוה כד, אחוז זו תעשייה מייצרת מדוע יונים.
 בברית־ עדות־המיזרח בני האם י בלונדיים מוצרים

 שמא או ספורטאי? למאמץ פחות מוכשרים המועצות
? עם־אדונים של מודע טיפוח בולטת, הפלייה כאן יש

חזק אדם
 לקטוע מתנקשים הצליחו אילו מתנהל הייתי איך

אשתי? רחל, מתנהגת היתה איך רגלי? שתי את
 השבוע ביקרתי כאשר במוחי, הבזיקו אלה שאלות

 ההתנקשות. מאז הראשונה בפעם אל־שכעה, בסאם אצל
 בסאם של מהתנהגותם להתפעל שלא היה אי־אפשר

עינאייה. ואשתו,
 חייכה חופשי, באופן דיברה היא אשתו. עליו עלתה
 אמרה, סובלים,״ ״אנחנו בלתי־מאילץ. חיוך לא־פעם

 זה דבר של בסופו ״אבל
 הוא בגין מנחם לטובה.

 בייותר הטוב בעל־הברית
 אותנו מכריח הוא שלנו.

 הוא זכויותינו. על לד,אבק
ברירה.״ לנו הותיר לא

 גם העזתי זז, באווירה
 ״אני מעט. להתלוצץ אני

לשכעה, אמרתי מצטער,״
 הגירוש נגד ״שנאבקתי

אותך, גירשו אילו שלך.
רג את מאבד היית לא

ו צחק אל־שכעה ליך.״
מצ לא אני ״לא, אמר:
ל צריך לא ואתה טער,

הצטער.״
ש אנשים של כדרכם

 היה קשה, תאונה עברו
 הדברים את לתאר שקרה, מה על לדבר נפשי צורך לו

 שהו סיפר, כך לילה, באותו בפרטי־פרטים. ושוב שוב
 לב ישם הלכו, כאשר ׳לחצות. סמוך עד אורחים אצלו

פועל. שלו כשהמנוע הבית, בקירבת שעמד למשוריין
הראשי. ברחוב שוכן אינו אל־שכעה של ביתו

 נרחב יריק מיגרש חוצים קטנה, בסימטה אליו יורדים
 משוריין עשה מה חומה. המוקף הנאה, הבית אל ומגיעים

זה? מבודד במקום בלילה
אליה, נכנם המכונית, את פתח הבית, מן יצא בבוקר

 המצמד על לחץ הוא קרה. לא דבר שום אותה. התניע
 אירעה אז אחורי. למהלך מוט־ההילוכים את והכנים

ההתפוצצות.
 לנסוע בהתכויננו אחורה, רגע באותו הסתכל ׳למזלו
פניו. ניצלו לכך תודות ״רוורם״.
 עדיין שליו המנוע כי לדעת נוכח ההתפוצצות אחרי

לבית־החולים. עצמו את להסיע הרעיון בו ועלה פועל,
 הרגיש לא הוא קטועות. רגליו כי וראה למטה הביט אז

הרגע. אותו עד בכך
 ברגע אך מביתו. אל־שכעה טילפן כן לפני דקות חמש
 כולה בשכונה הטלפון. השתתק ההתפוצצות, שאירעה

 עזרה להזעיק היה אי־אפשר מנותקים. הטלפונים היו
 לבית־החולים, הוכנס כבר כאשר מכן, לאחר גם במכשיר.

פעל. לא הטלפון אך — הביתה לטלפן ביקש
 וביני- אשתו אל־שכעה, נבדקו. לא האלה הפרטים כל

 שיגרתית. מישטריתית חקירה אף היום עד עברו לא ביתו
 יודע איני מוזר, אינו זד, ואם עדות. מהם גבו לא פשוט

מוזר. מה
 התחיל אל־שכעה הארץ. על נפלה פיסת־נייר שוחחנו.

 כי נזכר אך להרימה, כדי להתכופף אינסטינקטיבית
לכך. מסוגל אינו

״לא, בו? לטפל יהודיים לרופאים להניח סירב האם
הציעו אמנם הצבאי המימשל ״אנשי להשיב. מיהר !״לא
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 בירושלים. הדמה בבית־ד,חולים לטיפול אותי להעביר
 שקרה. למה אחראי הצבאי המימשל בעיני, סירבתי. לזה
 באיצטלה ויתעטף לבית־החולים אותי שיביא רציתי לא

 אלי. שיבוא הדסה של מפרופסור ביקשנו אך הומאנית.
 להגיע ממנו מנע הצבאי המימשל אך לדרך, יצא הוא

 אצל בטיפול פעם לא היינו אני וגם אשתי גם לשכם.
בחיפה.״ יהודיים רופאים

 צרפת, ממנדשלות רישמיות הזמניות קיבל בינתיים
 לו שהציעו וצ׳כוסלובקיה, בריטניה ברית־המועצות,

 בעוד לשם וייצא בבריטניה, בחר הוא בחינם. טיפול
ימים. כמה

בנהלל דוד לי יש
 אצל ישנה כחצי במשך גרתי ,10 בן הייתי כאשר

 המושב של בבית־הספר למדתי בנהלל. לוויט משפחת
קצת. עבדתי וגם

 קטנים לבנים בתים 75מ־ מורכבת אז היתד, נהלל
 הדרכים כל טבעו בחורף מדוייק. בעיגול מסודרים וזהים,
 כמה של הליכה ואחרי מגפי־יגומי, נועל הייתי בבוץ.
בוץ. של עבות סוליות על מדדה הייתי ׳דקות

עבדו. הם ״איכרים״. כעל עצמם על חשבו הנהללים
 מורכב היה האוכל בשבתות. גם ביממה. שעות 14 ,12

בליל־ וזיתים. גבינה חמאה, וטעים, עגול מלחם בעיקר

*בנדי *ודי

 כוסית לגמו גם אז עוף. של שוק או כנף אכלו שבת
חלבה. קצת ואכלו עצמית, מתוצרת מתוק, יין

 החיים אך פשעתם. ספרטה בני חייו :איך ייודע איני
ספרטאיים. יהיו אכן בנהלל

 הקטנים הלבנים הבתים לא־מעט. נהלל השתנתה מאז
 דמויי־ רב־קומתיים, בתים — בתוך או — מתחת נעלמו
 כבישי־ יש דורות. שניים־שלושה גרים שבהם וילות,

 למושב, מזדמן כשאני מרשימים. ומיבני־ציבור אספלט
שהיכרתי. הבתים את למצוא לי קל לא

 כי לי אומרים קשה. עובדים עדיין נהלל אנשי אך
 את משווקים הם ערביים. פועלים מעסיקים הם אין

תנובת. באמצעות במרוכז, תוצרתם
 שינו לא הם אולם יותר. קלים נעשו השתנו, החיים

מהותם. את
 איים נשארו הוותיקים, המושבים ושאר נהלל, אך

 החדשים, המושבים המושבים. בתנועת גם — מבודדים
 הובאו !ושאליה,ם המדינה, יקום אחרי בחיפזון שנוסדו
 את התאימו רעיונית, הכנה כל בלי החדשים העולים

 אינם האלה המושבניקים מן רבים הזמן. לרוח עצמם
 לחוק) (בניגוד אדמתם את המחכירים בעלי־אחוזות, אלא

 העושים ערביים פועלים המעסיקים או ערביים, לאריסים
 מבקשים הם תוצרתם את השחורה. העבודה כל את

 העלמות־ יש שחור. באופן פעם ילא פרטי, באופן •למכור
 המיוחד המעמד על לוותר מוכנים הם אין אך בשפע. מס

מס־ההכנסה. על־ידי למושבים המוענק
 בתנועת קשה מחלוקת יש כי שמיעתי עצוב. די זה כל

ומאיי ד,״חדשים״, מול מתייצבים כשד,וותיקים המושבים,
 אישיים גורמים גם כאן פועלים כי יתכן בפילוג. מים

 עישירים־ועניים. בין ויכוחים גם יצוצו בוודאי וכיתתיים.
 לא דבר של בסופו אשכנזים־ובני־עדות־המיזרח. בין וגם

 רוצים הוותיקים המושבים אם — מפילוג מנוס יהיה
 החדשים שהמושבים בעוד וערכיהם, ציביונם על לשמור

הקפיטליזם. כללי כל את להפעיל ירצו
 דגם מעין תנועת־המושבים מהווה זיו שמבחינה יתכן

כולה. במדינה המתרחש של

אנו רצי מ ה יצא
השק מן

הילל. שלמה התלוצץ !״השק מן המרציאנו ״יצא

 המטרידה בעייה השק מן יצאה המרציאנו. רק לא
 ועדות־ ״הישלום של הבעייה :לפחות שנים 30 מזה אותי

המיזרח״.
 מארצות־האיסלאס העולים המוני היו זוכר, שאני מאז
 אנשי־ בקרב הקיצוני. הימין למען מגוייסים ובניהם
 בני־המיזרח אחוז היה באירגודהצבאי-הלאומי השורה

 את תפסו אף ׳והם בהגנה, האחוז מאשר בהרבה גדול
 ביכלל. ועד מפקד־מחלקה עד הנמוכות, דרגות־הפיקוד

 אשכנזי־פולני- כולו כימיע׳ט היה יותר הגבוה (הפיקוד
בני־המיזרח. טהרת יעל כימעט היתד, בית״ר רוסי־צברי.)
 חיזקה המדינה של הראשונות בשנים ההמונית העלייה

 ועמיתיו בגין מנחם של בוחריהם רוב יותיר. עוד זו מגמה
מארצות־המיזרח. מעולים משורות להם באו הפולניים

 (ולתופעות בישראל זו לתופעה שונים הסברים יש
 יאמרו המדענים אחרות.) ובארצות בארצות־הברית דומות

 זקוקה השליט העם בקרב ביותר המקופחת ד,שיכבה כי
יותר, עוד נמוכה לשיכבה

ו לה לבוז יכולה שהיא
 ׳שונאת היא בה. להתעלל

 כדי הלאומי. המיעוט את
העצמי, כבודה על לשמור

 להזדהות־יתר זקוקה היא
 והדבר השליט, המעמד עם

לאו־ רקע על רק אפשרי
מני־גזעני.

 כי אומר אחר הסבר
 הימין של היסודי המסר

פרימיטיבי, הוא הקיצוני
 סונה הוא ומיסטי. קנאי

העמו האינסטינקטים אל
 המכנה אל ביותר, קים

ביותר. הנמוך המשותף
מחנדדהשלום, של המסר

 מתוחכם הוא זאת, לעומת
 יוצא־מן־ בלי הסקרים, כל שיל התוצאות מכאן ורציונלי.

 רמה בעליות בשכבות יותר חזק הקיצוני הימין :הכלל
 כימעט יונק מחנה־הישלום והכנסה, השכלה של נמוכה

 השכלה של גבוהה רמה בעלות משכבות תמיכתו כל את
 ולהתבונן עכשיו״ ״שלום של בהפגנה להשתתף די והכנסה.

 לסקרים מוחץ אמפירי אישור לקבל כדי המפגינים, בפני
אלה.

 ביותר. הכוזבת גם היא ביותר הפשוטה התיאוריה
 מפני הערבים, את שונאים ארצוית־ערב בני כי אומרים

 ביהודי־מצריים התעלל לא איש אך בהם. התעללו שאלה
 היה מארוקו יהודי של מצבם וגם מיבצע־סיני), (עד

 באירופה. היהודים אל ליחס בהשוואה מאוד, שפיר
 ברובם השואה, מאימת שניצלו הגרמניים, היהודים ואילו

גרמניה. את שונאים אינם המכריע
 הדבר כי יודע המדינה פני בשינוי שרוצה מי כל

 לא (ליברלי, הליברלי המסר ימצא לא אם אפשרי אינו
 אין עדות־המיזרח. בני של ליבם אל מסילות ״ליברלי״)

 רוב עתה המהווה הציבור אם למחנה־השלום תקומה
 הוא ואם הערבי, לעולם עיוורת בשינטה שבוי במדינה

דמו ליברלי, מישטר לכינון מגמה כל אוטומטית דוחה
ושוחר־שילום. חילוני קרטי,
זאת? עושים איך יודע מי אך ברור. זה

תרופת־פאטנט. אוטומטי, קל, פיתרון שיש מאמין איני
 ״טיפול יסודית, סבלנית, ישנים, רבת בעבודה צורך יש

 את לשקם עדות־המיזרח לבני לאפשר יש שורש״.
 ׳שלהם השורשים את מחדש לגלות העצמי, כבודם
 הערבי. הלשוני ובעולם המוסלמי־יהודי התרבותי בעולם

 לאומית. בהתחדשות אורגני באופן להשתלב צריכים הם
קפנדריא. אין

 ולאנשים לשלום, זקוקה המדינה דוחקת, השעה אך
 — לפעמים הבלתי־ימודעת — השאיפה מכאן סבלנות. אין

 ישיטת לפי הבעייה את שיפתור כלשהו ״טריק״ למצוא
קולומבוס. של הביצה

 'שייך היה הוא זה. רקע על צץ מרציאנו סעדיה
 אנשי-שוליים השחורים, הפנתרים של הקטנה לקבוצה
 המיפלגות ה־סד. שנות בראשית רעש הרבה ׳שעשתה

שלהן. חלון־הראזוה אית בהם לקשט כדי עליהם עטו
 רואה הוא ציני. מאדם ההיפך הוא אליאב לובה
 עמוקה. מוסרית בעייה החברתי־עדתי אי־השיוויון בבעיית

 :מהפכני רעיון עיסו הביא של״י, את הקמנו כאשר
 עדוית־המיזרח. בן יהיה של״י ברשימת ישני אדם שכל

 לבעייה אין ולדעתי — מדי מכני כפיתרון נראה זה לי
מכניים. פיתרונות

 שגם חוששני פעיל. מאיר דווקא הביא סעדיה את
 יספק אשר כלשהו, מכני פיתרון חיפשו ״מוקד״ אנשי

 סעדיה של שיתופו הסוציאליסטית. השקפתם צורכי את
תנאי־בל-יעבור. לגביהם, היה, של״י בהקמת מרציאנו

 דראמת־ רגע היה המחנה, קם שביו הארוך בלילה
 במדרגות, יורד והחל ממקומו קפץ מרציאנו כאשר

 ברשימה. השלישי או השני במקום אי־הצבתו על כמחאה
לחזור. ושיכנעוהו פייסוהו אחריו, מיהרו ״מוקד" אנשי

 במים- דומות ופרשות מרציאנו, של העצובה הפרשה
 עסקן בשליפת טעם כל אין כי מוכיחות אחרות, לגות

 אחרת. ברשימה והכלליתו שלו, הרקע מן עדתי־מיקצועי
 אלא עימם מביאים אינם אלה שטרמפיסטים הוכח כבר
 רגש כל מרגישים הם אין בני־מישפחותיהם. קולות את
 לרעיונותיה. או אותם שאימצה לתנועה נאמנות של

 פיראטים אלא הם אין מקרקע־צמיחתם, מנותקים כשהם
יכולתם. ככל לחטוף המבקשים

בעינה. נשארת הגדולה הבעייה


