
(1)הספרדית המהפכה
השרת השבר משמעות את תח1מ אסרי אור׳

במדינת־ישראל. המהפכה החלה שעבר בשבוע כי תכן ן*
 עמוקים תהליכים של תוצאה אלא פיטפוטים, של פרי שאינה היחידה המהפכה

הלאומית. ובתודעה במציאות.הלאומית
 תרבותה, הישראלית, האומה מהות את לחלוטין לשנות העשוייה אמיתית, מהפכה

 והחברתיות. המדיניות תכניותיה
המיזרח״. ״עדות של המהפכה

הספרדית״. ״המהפכה :הכלתי־מרוייק העממי כסלאנג או,

 התבונה״. של ״העורמה של הרעיון את הגה גרמני ילוסוף ^
 המתגשמים אך התבונה, פי על המתבקשים תהליכים יש :לאמר התכוון הוא ״

 הוא שר־התבונה כאילו ביותר. הבלתי־צפוייה ובצורה עקלקלות בדרכים במציאות
הנבון. זממו את לבצע כדי ליד, הבא מכל במכשירים לו הבוחר מאוד, ערמומי איש

 דמגוג כי דעתו על מעלה היה מי הישראלי־מיצרי. השלום הקלאסית: הדוגמה
 התחייבה שבו הראשון ההסכם על יחתום קיצוני, קנאי של העקר המוח בעל לאומני׳
שלומי תמורת 1967ב־ שכבשה השטחים בל את הגזרות באחת להחזיר ישראל

ההיסטוריה״. של ״האירוניה :שני רעיון סך על להוסיף אפשר
מוכרח שמשהו שהחליט אחרי חוש־הומור. בעל הוא שר־ההיסטוריה :כלומר

 להביא כדי מגוחכים, ואף אבסורדיים, אירועים של בשרשרת בוחר הוא להתרחש,
 מזעזעת־ מילחמה מצחיקה. סיבה ביגלל להתחיל עשיוייה אדירה מהפכה להתרחשות.

קטן. מסמר ביגלל לפרוץ עלולה ארץ
נוד שהם עד לאיטם להם זורמים המצב, לשינוי החותרים המהפכניים, הגורמים

 עצום, כה רעש עוררה שכבר החקירה, את להפסיק יכול היה לא זיגל נבון. באופן
 להפסיק מסוגל היה לא זמיר גוטליב. ישראל של עדותו אלא לו שאין לו כשהתברר

 שופט ששום ברור והיה עדותו את סיים שגיוטליב אחרי המישפטיים, ההליכים את
 ״נשבר״, אכן גוטליב אם חשוב (ולא שכזאת. עדות סמך על כלב גם ירשיע לא בעולם

אבו־חצירא.) של הרשעתו את תאפשר שלא עדות למסור מסויים בשלב שהחליט או
 קטנות מילים שתי הרגשות. התפוצצות באה בביודהמישפט פסק־הדין נקרא כאשר

 של להמונים למיניהם. ואינטליגנטים מישפטנים לעניין יכולות הספק״ ״מחמת כמו
 משלהם, לאיש נורא עוול ■שנעשה רק הרגישו הם ■דבר. אמרו ■לא הם המיזרח״ ״עדות

■מנהיג. גיבור, קדוש־ימעונה, הוא ושהאיש
 המתאימות, הנסיכות יחד נפגשו המכריע ברגע נשכר. הסכר
כראש. דעמוד שנועד והאיש הסוערים הרגשות

ה עד ע היא ה גז
:התוצאה רק חשובה חשוב. אינו זה ך״ל

 לו שניתנה החד־פענזית כהזדמנות והבחין :כהילה שזכה אחרי ^
עליה. רוכב הוא עכשיו רעמתה. כשיער אכו־חצירא אהרון אחז באקראי,

 ואדי- פרשת עדתית. להתפרצות חמורות ונסיבות ריגשיות סערות היו בעבר גם
 לקנות למימסד היה קל מנהיג. אז נמצא לא אך מבשר־רעות, אות היתה 1959ב־ סאליב

הסערה. את לשכך כדי המיזרח״ ״עדות מבני שכירים עסקני־מיפלגה להפעיל גיבוריה, את
 עוד קולני אות־אזהרה היתד, 1971ב־ השחורים הפנתרים של היהתקוממוית־זוטא

שהס פליליים, יסודות בחלקם היו מנהיגי־הרגע ־נמוכה. ברמה היה זה גם אך יותר.
צעק־ היו ■כולם כימעט התחתון. העולם בגבול עמדו ■אחרים סמים. של בפרשות תבכו
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הזינואחרי מעריציו נתבי על אברתציוא אהרון המערבי:הכותל ליד
 המים לעד. יעמוד אשר כמיכשול נראה הסכר המצב־הקיים. של מוצק במכר קלים

 חזק לחץ־המים כאשר מסויים, ברגע אך לאט־לאט. בשלווה, בשקט, מאחריו מצטברים
 בסיבה לעצמו לבחור שר־ד,היסטוריה יכול אז התפוצצות. לבוא מוכרחה הסכר, מחוסן

יקרוס. שהסכר כדי מצחינים מי־ביצה של טיפות כמה בתוספת די אולי ביותר. המוזרה
ההיסטוריה. שד לאירוניה דוגמה היא אכו־חצירא אהרון פרשת

 העשוי ביותר ■האנטי־מהפכני הטיפוס הוא מהפכה. יעל חלם לא אבו־חצירא הרי
 מלהיב נואם הוא אין כלל. מנהיג הוא ואין מהפכני, מנהיג הוא אין הדעת. על לעלות

 עסקן- ;הבחינות מכל פשוט רדוד, ערמומי, צעיר, איש בסך־הכל הוא בכלל. נואם או
גדולה. מישפחה של שמה את הנושא מן־המניין
 היו בו שותפיו ■שכל ציני, בתרגיל רפאל, יצחק האשכנזי, קודמו את הפיל הוא

 בהתמקחות בהחלט מסתפק היד, הוא אשכנזית. במיפלגה היטב התברג הוא אשכנזים.
מועד בו/נאים להגיע, המיזרח" ״עדות בן יכול שבה וכיבודים, כיסאות על הרגילה

מזה. יותר על חלם לא הוא מיפלגה. בכל 2 מס׳ למקום פים,
 להעמידו ■שיש החליטו אשכנזי ויועץ־מישפטי אשכנזי חוקר הפרשה. באה יוחנה

 השחיתות ישל הכללית ■לתמונה בחלקם השייכים מעשים — מעשי־שחיתיות על לדין
האי השחיתות לשטח בחלקם והגולשים במדינה, ■הקיים המיישטר של הכימעט־רישמית

במדינות־ערב. לגמרי מקובל שהוא הסוג מן שית,
 כאילו פעלו בורג) יוסף ■גם (ובעקיפין זמיר ׳ויצחק זיגל בנימין כי ברור בדיעבד

 אותו והעמידו האפורים, העסקנים ממאגר אותו שלפו הם אבו־חצירא. של סוכניו היו
פונציאלי. מהפכני מחנה בראש ,

המהפכה. של המיילדים היד הם
 חודשים במשך הלאומית. ההתעניינות למוקד אותו הפכו הם השר את ב׳האשימם

המישטחה, של ההדלפות ובעיתונות. ברדיו בטלוויזיה, הראשיות הכותרות את תפס
ה׳מייש־ ובמליאת־הכנסת, בוועדת-הבנסת הוויכוחים הצדדים, משני הפסיכולוגית ד,לוחמה

דרמאתי. שיא לקראת להוביל כאילו נועד הכל — עצמו פט
 כשפל הכמה, כמרכז טראגי גיכור הפך עשירית ממדרגה שחקן
 או ״להיות נשימתו. את עוצר כולו והקהל לעברו, מופנים הזרקורים

״ לא ת... היו ל
לפעול יבלו לא ושוב במילכוד, במחזה הנפשות כל נתפסו מסויים, ■שלב ׳אחרי
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 במחיר עצמם את למכור מוכנים היו רובם ערמומיים. סקנדליסטים פרימיטיביים, נים
וערבים. אשכנזים של בקולות לכנסת נכנסו מהם ■שיניים נמוך.

 הלוחם ולבוז, לעלבונות קורבן הוא כי שלא־בצדק) או (בצדק לו נדמה אשר ציבור
 שהם עסקנים עם להזדהות יכול אינו תדמיתו־העצמית, ׳ועל כבודו־בעיני־עצמו על

 מכובדת, במנהיגות רוצה הוא קלוקלת. שפה ■הדוברים נוכלים, סקנדליסטים, עבריינים,
כהכרה. זכתה ■שכבר מייוחסת,

מכו מישפחה ■אין המארוקאים בקרב האלה. הנתונים א׳ת סיפקה שר־הדתות פרשת
 י׳ש הערבי בעולם ציבור כל ובקרב אבו־חצירא, השם את הנושאת מזו יותר בדת

 מטעם שרים היו !ואוזן) (אבדחצירא האהרוגים שני המישפחתי. לייחוס עצום מישקל
 ראשי-יערים. הם והחמישי הרביעי חבר־כנסת. הוא ׳ברשימה השלישי האשכנזי. המימסד

 מידמה של ■חשדות הועילו מהם כמה נגד זרוק. נרקיומאן, סקנדליסט, אינו מהם אהד אף
 ואולי חסידיהם, בעיני בכבודם פוגעות שאינן כלכליות עבירות הן אלה אך ושוחד,
הורשע. לא איש גם ובינתיים להיפך.

 ולמעשה — גיזעית מיפדגה דור, מזה הראשונה כפעם יש, כך
 היא המארוקאים־פלום. של לפחות או ״עדות־המיזרח״, של — גיזעגית
רכים. כלכ כיותר עמוקים רגשות מעוררת
 שתססו יתכן חצי־מודעים. בל׳תי־מודעים- חבויים, אלה רגשות היו רובם ■שאצל יתכן

 גדול, בפרץ החוצה לפרוץ יכולים הם עכשיו הנשמה. בניבכי רב זמן במשך וגעשו
■לגיטימי. באופן

 מחמת־מיאום, מוקצה כלתי-לגיטימי, ״אסור״, אתמול עוד שהיה מה
 עתה הפך הא־טכנזי) המימסד שקכע הכללים פי על (׳הכל כזדי כוגדני,

מכוכד. לגיטימי, ״מותר״,
גדול. בזבנג הפרק על עלה ה״עדתי״ הנושא

 והספרדית (האשכנזית העדתיות אין כי ״גיזעי״. קרי — ״עדתי״
 גיז• של יותר, מקובלת גם כן ועל יותר, יפה הגדרה אלא כאחת)

טהורה. עגות
 כלל ״אהבת לכל״, הפתוחה ״רשימה על לדיבורים ברצינות להתייחס טעם כל אין
פוליטיקאים. של בלה־בלה־בלה ושאר ישראל״, , על כאן מדובר וצא . מוצא ועל מ ד ב ל היטב. זאת מכינים והכל ב


