
 נכבד מקום שהוצע נאמר מארוקאים. הגדול רובם ״ספרדים״, אלא ברשימה אץ
 מקום הוצע לא תיסיה־כהן. שלמה שר־הדתות, של סניגוריו משני לאחד ברשימה
אשכנזי. זה ספרדי, זה אחד: הוא השניים בין ההבדל רם.כספי. השני, לסניגור

 צרפתי אמריקאי, להפוך יכול ישראלי להתגייר. יכול מוסלמי להתנצר. יכול יהודי
 ולהיפך. לאשה, להיות גבר בימינו יכול ניתוח, בעזרת לישראלי. להיות יכול

ספרדי. יהפוך לא ואשכנזי אשכנזי, יהפוך לא ספרדי אכל
 אין אמונה. דיעה, אישית, הכרעה של עניין זה אין — אשכנזי או ספרדי להיות

 אשכרדי. ״בן־תערובת״, הוא כן אם אלא אשכנזי, או ספרדי נולד הוא לבחור. יכול אדם
אלה. למצבים בהחלט טובות חוקי״נירנברג של ההגדרות

כבחינת היא ספרדית, או אשכנזית ״;•דתית״, תורה כל משוס־כך

מכובד בביהמ״ש: ואשתו אברחציוא
 אינם והומאניזם גזענות ההומאניסטית. השקפת־העולם כלפי תועכה
אחת. ככפיפה לדור יכולים

 האישית, לאיכותו קשר בלי שאינו־ניתן־לשינוי, מוצאו פי על אדם הדנה תורה
 ו״על- נאציזם בין הבדל אין זו מבחינה אנטי־הומאנית. תורה היא ומעשיו, השקפותיו

 לאמר ניתן היותר לכל ועדתיות. גיזענות ו״אפארטהייד״, אנטי־שמיות לבנה״, יונות
המדכאים. של הגיזענות מאשר פחות קצת מתועבת המדוכאים של הגיזענות כי  מוסווה שילטון קיים כארץ כי מאמינים המיזרח״ ״עדות מכני רכים

 גיזענות ־טל גלוי כיטוי הוא עתה שקם הדכר אשכנזית. גיזענות של
ספרדית.

חות שבורי□ דו
— המהפכה את המבשרות המילים — השבוע שנאמרו ביותר החשוכות מילים * מישעל, ניסים זריז, מראיין ישל לשאלתו בתשובה בהיסח־הדעת. כימעט ׳נאמרו י י

 לכך הוכחה היא ימך, רש ה הקמת כי אוזן, אהרון תמ״י, של 2 מס׳ המועמד אמר
נכשל. שמיזוג־הגלויות

 מראיין על־ידי בלשונו ושנמשך אומר, הוא אשר את הבין לא אוזן כי מאוד יתכן
אינטלקטואלית. מבחינה עליו העולה היסטורית. אמת כיטא הוא אך

 אירוע שניה, ממדרגה גר, ל במים פילוג מאשר יותר הרבה הוא השבוע ׳שקרה מה
 שקרה מה הבחירות. אחרי הבאה הקואליציה הקמת לגבי הנתונים את לשנות העשוי
 ׳ושימעון בגין מנחם של והפוליטיות האישיות בעיותיהם מאשר יותר שיעור לאין חשוב
המר. וזבולון בורג יוסף על לדבר שלא פרס,

הישראלית, החכרה של המושכליפ-הראשונים אחד נשכר השכוע
על־ שנים 33 לפני כמדינה שהוקם המישטר של מנכסי־צאן־כרזל אחד
— היסטוריים ממדים כעלות השלכות יש לכך כן־גוריון. דויד ידי

היש והחכרה הישראלית האומה מדינת־־ישראל, לגכי קיומיות השלכות ־י
הציונית. התורה לגכי וגם ראלית,

 מבוססים היו גלויות״, ״מיזוג שלו, יוהאח־התאום גלויות״ ,,קיבוץ של העקרונות
 באומה החדשים. העולים מצטרפים ׳שאליה בישראל, אחת יהודיית אומה ישיש ההנחה על
ד הן (וה״עדות״ ״עדיות״ יש זו  אך המערב״), ״עדות אין כי המיזרח״, ״עדות יתמי

 וקישוט צבע קצת יוסיף אשר או בהדרגה, ייכחד אשר בילבד, פולקלורי שריד זהו
 צירי־ ,שוליות תופעות אלא אלד, אץ הרי קיפוח, הפלייה, הבדלים, יש אכן אם לקיים.
העולם. מן ייעלמו והן החדשה, החברה של הלידה

— האירופית המערבית, התרבות בהכרח, והיא, אחת, תרבות יש אחת לאומה
 ותרבותה, הזאת האומה אל מצטרפים המיזרח״ ״עדות בני האחים וה״גיויית״. היהודית

תפי מיבטא, (לחנים, עימם שהביאו ד,״פרימיטיביים״ הדפוסים את אחריהם בהשאירם
נוסחי־תפילה. או ״פולקלור״ הם אלה כן אם אלא ומושגים), סות

מי כל וכי יהודית־אשכנזית־יאירופית, היא הישראלית האומה כי היתד, ההנחה

וה החברתית הצמרת בה. ולהיטמע בה להתבולל צריך יהודי־אשכנזי־אירופי שאינו
 רצויים, אחים הם האחרים זו. תרבות כמבטאת כחוק, בה שולטת זו אומה של פוליטית

האחוריים. במקומות להסתפק. עליהם האמיתית התרבות מן רחוקים בהיותם אך
 בסיפרו קצנלסון, קלמן אחד זאת עשה כאשר מלא. בפה זאת להגיד יפה היה לא

מייד. הספר נגנז שנים, 22 לפני האשכנזית המהפכה
 לאינטרסים היטב התאים וגם צודק, נכון, היה המצכ המימסד, כעיני

 המימסד ישל והאינטרסים המימסד של האידיאולוגיה תמיד, כמו שלו.
כזה. זה כרוכים לעולם ירדו

 כולה. הישראלית החברה על גדול סימן־שאלה צוייר בכך עתה. נשבר הזה המיתוס
 מודעים — הידיים שתי אצבעות על למנותם ואפשר — בישראל בעלי״המחשבה

 במדינת־ישראל ואשכנזים ספרדים בין היחסים כי ידעו הם שנים. כמר, מזה כבר לכך
 העולה סכנה זוהי כי ידעו הם כולה. החברה את לרסק העלולה אדירה, פיצצת־זמן הם
 גב- דתיים־חילוניים׳ ישראל-פלסטין, ישראל־ערב, יחסי על — הסכנות ׳שאר כל על

 הכולל השלום השגת ׳אחרי עד ההתפוצצות את לדחות ניתן כי קיוו הם אך רים־נשיט.
יותר. נוחים בתנאים הפנימיות לבעיותיה להתפנות ישראל תוכל כאשר במרחב,

 לערבים שינאה של לוהטת באווירה גדלים בישראל המיזרח״ ״עדות ישבני מאחר
 סבירה. זו תיקווה היתד, מילחמה, לכל אוטומטית והתלהבות

התכדתה. היא השכוע •

ל ר סוסי ס מי ה
הגדולה. ההתפוצצות התחלת היא אכו־חצירא רפתקת ^

 היינו זה — יותר עמוקים מגורמים נובע שהוא או המיקרה פרי הוא העיתוי אם י י
 קיימת. עובדה הוא — מיזיוג־הגלוץת של ההיסטורי הכישלון — היסוד עובדת כי הך.

 כמה, ,בעוד שינה, בעוד חודש, בעוד באה ההכרזה היתד, היום, כך על הוכרז אלמלא
שנים.

 נכון ממש. של מיזוג אין — !המאה שליש —המדינה הקמת אחרי שנים 33
 סטאטיסטיקה. בכל מצטייר והוא מאוד, גדול הוא העדות בין הממשי הפער ההיפך.
 ויכוח אין לכך. הסיבות על רב ויכוח יש וכמה. כמה פי גדול הוא הפסיכולוגי הפער
עצמה. העובדה על אמיתי

״ נכשל. אהת לאומית כהכרה הכל התמזגות של הרעיון
התבדתה. בן־גורייון דויד ישל האידיאולוגיה כסכנה. נתון זו, אידיאולוגיה על המכוסס •טלם, מימסד

 כאשר לאחור. להשיבו שאין צעד זהו זו. אידיאולוגיה על תיגר קורא חדש גוף
לקד להחזירה יכולים אינם חייליו״ וכל המלך סוסי ״כל ביצה, של קליפתה נשברת
האנגלי. החרוז כדיברי מותה,

 יכול האיש בלא־כלום. ואף במעט, להסתיים יכולה אבו־חצירא של ההרפתקה
עצמו. את למכור או להיכשל,

 ואם במקומו. אחרים יבואו ייעלם- אם חשוב. זה אין ההיסטורית, בפרספקטיבה
 מחר. זאת ויעשו אחרים יבואו חדשה, אידיאולוגיה ייצג לא הוא

? תהיה היא מה
 יבוא? מה — אחד בעם מיזוג־גלויוית של המאחדת האידיאולוגיה במקום

 שתכיא למהפכה השאיפה ? יהודיים עמים שני קיום של הרעיון
 ץ פיה על הקערה ולהפיכת האשכנזים על הספרדי המימסד להשתלטות

 כידי וישאירוה כהדרגה, ממנה יירדו שאשכנזים יהודית מדינה
 הגיזענות את כגלוי שתעמיד אשכנזית, מהפכה־נגדית או ץ הספרדים

 * הנשלטים של הגיזענות מול השליטים של
זו. סידרה בהמשך להרהר נשתדל כך על

מכובד די לא :1959 סאליב ואדי
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