
ה עדות של פדרצי
)35 מעמוד (המשך

 פולין, יליד אמיר, אהרון הקדומים. הטבטונים במקום הקדומים העברים את שם אם גם
 דמה שלו החדש העברי אך השמית, השפה של והעי״ן החי״ת את לעצמו אימץ
פילסודסקי. יוזף המרשל של החדש לפולני חשוד באופן , החדשה לאומה ת א ז  העולה נדרש האירופיות, התדמיות בעלת ה

להצטרף. ומתוניס מקאזאכלנקה
 טשרני־ שאול של משיריו להתפעל ואן־בטהובן, לודוויג את להעריץ נדרש הוא
ותכול־עיניים. בלונדי צבר להוליד קרים, חצי־האי של הנוף על חובסקי

 את ותכולי־עיניים בלונדיים גרמנים ביצעו כאשר הזה הציוני הדגם מת למעשה
 אבל השחומים. היהודים לריכוזי עבר לארץ היהודית העלייה של מרכז-הכובד השואה.
ההודיה. אחרי תמיד צולעת התודעה כדמו הציונות, של בגרונה אחזה •טהמציאות עד שנים עשרות עכרו

אכו־חצירא. אהרון של תו

תאי עד א מו ה
של הדגם רק אלא שמת, הוא אומה־אחת־ויחידה של הדגם לא כי לטעון פשר ^

זו. מסויימת אירופית־אשננזית אחידה אומה
עברית, או (יהודית, אחת אומה של האידיאל על לשמור יש :לטעון מישהו יכול

 צריכה אינה שזו אלא אחת, וזהות אחת תרבות בעלת בארץ־ישראל, ישראלית) או
 המיזרח עדות כל שבני אל־עדתית, חדשה, אחידה אומה ליצור יש אשכנזית. להיות

 או גוש־אמונים מסוג אומה זוהי אם חשוב (ולא בה. להיטמע וירצו יוכלו והמערב
מחנה־השלום.)

 הלאומית הישרדותנו לעצם חיוני זה :ולטעון לכת להרחיק מישהו אותו יכול
 לא דורות שניים־שלושה ותוך הישראלית, החברה תתפורר בכך, נצליח לא אם בארץ.
דבר. ממנה יישאר

לכך. המועד את איחרנו כי סכור אני
 הציונות אבות היו שאילו יתכן דור־או־שניים. לפני לצמוח יכול היה שזה יתכן

 להביא היה ניתן וחמקניות, רדודות באידיאולוגיות הסתפקו ואלמלא בעלי-מחשבה,
כזאת. לצמיחה
 כל אחרי אחרת, מציאות כאן שנוצרה אחרי כיום, זאת לעשות ניתן האם אך

 זה שהצטברו והפוליטיים והכלכליים והחברתיים והפסיכולוגיים התרבותיים המישקעים
ל זה גבי על והבינוני. הקצר כטווה לא ובוודאי כפך. מאמין איני

ם דג אי ה ק מרי א ה
היחידי? הדגם הוא אומה־אחת־ואחידה של הדגם האם ך

£ למשל. ארצות־הכרית, של זה — נגדי דגם ישנו המזל למרבה \
 מצטרפים מדינית. בשותפות־גורל בזה זה קשורים שבניה — אמריקאית ״אומה״ יש

ז — לאום על מדבר כשאמריקאי האזרחות. באמצעות אליה א¥1.1 נ  הוא — ךד,\נא0\
בלבד. לאזרחות מתכוון

ישראל. כמו לאומנית ארץ מאשר אף יותר הרבה — דגלים מלאה ארצות־הברית
 בתחנות' ומתחנות־מישטרה, בית־חרושת לפני — מקום בכל מתנופף הפסים־והכוכבים דגל

 הוא, הדגל כי בכיר. ופקיד שופט כל של בפינת־החדר עומד הוא ובבתי־ספר. בנזין
היחידי. המאחד הסמל למעשה,

 פוארטו־ריקו של ספרדית לדבר יכול הוא אנגלית. לדבר צריך אינו טוב אמריקאי
 האיטלקית האירית, במורשה לדבוק יכול הוא אידיש. יפאנית, סינית, מכסיקו, של או
 — אמונים לשמור יכול הוא יהודי. או כושי בגטו לחיות יכול הוא הוריו. של הפולנית או

אונס. אין שלו. הקודמת למולדת — מילחמה אין עוד וכל נפשית, מבחינה לפחות
 שייך שכה אתניות, עדות שד פדרציה מעין היא ארצות־הכרית

 :כו־זמנית מיעוטים לכמה אף או איזשהו, ל״סיעוט״ אדם כל כימעט
 ושומר אמריקאי דרכון אדם נושא עוד כל קאתולית. כושית, אשה,

דכר. לכל אמריקאי הוא לדגל, אמונים
 חייג אלכסנדר רגן, רונלד ה״אשכנזים״. בידי הוא המעשי שהשילטון כמובן, נכון,
 והוא בקיצור), (ואס״פים, אנגלו־סאכסים־לבנים־פרוטסטנטים כולם כימעט הם וחבורתם

להשתנות. יכול זה גם אך מאחוריהם. העומדים המיליונרים לגבי הדין
 בברית־המועצות היוגוסלבי. או הסובייטי בדגם מתבטא אחר מסוג לאומה פלורליזם

 ריש־ הוא אף (המוכר היהודי הלאום מלבד כולם, אמנם מוכרים. לאומים עשרות יש
 יש המודרנית. במציאות במהירות כנראה, משתנה, זה גם אך אדמתם. על יושבים מית)

 שאר וגם בעיקר, (הרוסים ה״אשכנזים״ בברית־המועצות-שולטים גם רבה. ניידות
 כבר להשתנות. יכול זה אך במדינה). מיעוט במהירות ההופכים האירופיים, הלאומים

קירגיזי. או אוזבקי רודן לקום יכול מחר דז׳וגאשווילי. אחד גרוזיני, רודן היה
 מבחינת דומות אומות שתי אין למעשה ימינו. של בעולם רבים לאומיים דגמים יש

 ויש בדרום, וה״ספרדים״ בצפון ה״אשכנזים״ יושבים באיטליה שלהן. הפנימי הדגם
 אחד״) פירר אחד, עם אחד, (״רייך אחת אומה התפרקה בגרמניה ביניהם. רבים הבדלים
 בין כדין, המפולגת שווייצית, אומה יש ואוסטרית). מערבית (קומוניסטית, אומות לשלוש

להפליא. והמאוחדת ותרבויות, שפות קנטונים,
 שהרוצה הספרדית, המהפכה נשכר. הישן הציוני הדגם כי כדור לי

כהריסתו. התחילה אכו־חצירא, אהרון הוא המיקרי־כהחלט
בארץ, שרשיה את תעמיק שלנו החדשה והאומה מעמד, יחזיק הציוני הנסיון אם

 הוא משהו. של העתקה להיות יוכל לא הוא חדש. לאומי דגם מתוכה להוליד עליה יהיה
והמסובכת. המורכבת שלנו, הלאומית המציאות את לבטא יצטרך

 דווקא לכך תתרום תכוא, כאשר הספרדית, שמהפכה להיות יכול
מכאיבה. מציאות של חשיפתה סכחינת לפחות — חיוכית תרומה
יוצאי-מארוקו. הנוכחי, בשלב המהפכה, בראש עומדים במיקרה לא
 הנוף שובדדלבבות. מאוד, מושכת יפהפיה, ארץ שזוהי יודע במארוקו שהיה מי כל

 תפקיד- מילאה המארוקאית האומה עתיקה. מסורת בעלת מושרשת, החברה ויפה• מגוון
 במארוקו יש בפרט. והיהודית בכלל׳ האנושית ההיסטוריה של שונים בשלבים מפתח
 לעצמו מסגל בעודו התרבותיים נכסיו על השומר להפליא, תרבותי עליון מעמד

 ששרר מזה חמור שהוא סבור איני אך במארוקו, עוני יש רבים. צרפתיים יסודות
בברסט־ליטובסק. או בפלונסק דורות שלושה לפני

 מגרמניה, יהודי מאשר פחות ובמוצאו במולדתו יוצא־מארוקו יתגאה מדוע כן, אם
 שבני רוסי, יהודי או ?20ה־ המאה של הפשעים גדול את ביצעו מולדתו שבני

 שבני פולני, יהודי או פרימיטיבי? טוטאליטרי במישטר היום עד חיים מולדתו
יסודיות? זכויות־אדם על כיום להאבק נאלצים מולדתו
מוצאם. את להסתיר מנסים מיוצאי־מארוקו רכים : עובדה זוהי אך

 מארוקו את המגדירה האכזרית ההלצה (ומכאן ״מצרפת״ שהם טוענים רבים
 מקפח מוצאן כי מאמינות ויפות אינטליגנטיות מארוקאיות נערות צרפת״). :״דרום

 הבדיחות מהן. הנופלות אשכנזיות נערות לעומת ״מוצלת״, חתן למצוא יכולתן זת
במוצאו. בלתי־קשורות היו לא לוי דויד גל

זהו־ כעצם אכותיו, כתרכות כמוצאו, מתכייש שדם ציכור כא־טר
 יכולה אינה חכרה שום כלתי־נסכד, מסוכן, מחפיר, מצכ זה הרי — זו

 להת■ העלדל חומר־נפץ, כקירכה נושאת היא כזה. במצכ מעמד ־החזיק
שהיא. צורה וככל רגע, ככל וצץ5

זו. סידרה בהמשך לעמוד נשתדל התוצאות על

ה לידי הגיע אד־סאדאת נוור א
*  בבחירות, ינצח בגין מנחם כי מסקנה י
עמו (ראה אותו לפייס כדי לאופירה ובא
 יותר עוד הגביר כך כדי תוך ).39—38 דים
בגין. של סיכוייו את

 מסקנה הסיקו בישראל הזרים העיתונאים
 ולעי־ לתחינותיהם מדווחים והחלו דומה,

זו. ברוח תוניהם
 מגמה שקיימת הראו דעת־הקהל סיקרי
 שסקרים אף הליכוד. עליית של מתמדת

אפ מדוייקים, מלהיות מאוד רחוקים אלה
הכלליות. המגמות לגבי עליהם לסמוך שר

 דיכאון, השבוע שרר המערך במטות
 ה־ שררו הליכוד במטות בפאניקה. שגבל

והשימחה. ביטחון־העצמי
 שלא תופעה, מול עמדו הכד

הו■ חמישה :דהסכירה היה קל

 הצכעת־אמון זאת היתה לא
1 כממשדה. אי־אמון הצכעת אלא כאופוזיציה,

 בלתי־צפו־ תהליכים כמה התחוללו מאז
 השאר: בין מעיקרה. זו תמונה ששינו יים,

 של הכלכליים התרגילים •
 את לידיו שקיבל מאז ארידור, יורם

 מנוסה עסקן־מיפלגה ארידור, תיק־האוצר.
ב לטפל השתדל לא בצל, אז עד שעמד

 בבחירות. מיפלגתו בסיכויי אלא כלכלה,
 שינה פופולריים, צעדים של שורה על־ידי

 את פייס בארץ, הכלכלי מצב־הרוח את
 את לליכוד והחזיר המקופחות השכבות

 באופן בו התומך האלקטורלי המיגזר אמון
מסורתי.

 שד האישית ההתאוששות • ^
שבה ממושכת, תקופה אחרי כגין. מנחם

ת רבני ו ו ע ז חיר־האוויך נ א ז ג ב  נ
אחריה - למדי קלושים סיכוייו היו

ני ניבאו יטהסקרים אחרי דשים
 כשיעור המערך, של מוחץ צחון

הגו שני כיין הפער נעלם ,1צ: שד
 שנותרו בשבועות הגדודים. שים

להי זו מגמה עלולה לבחירות עד
 על לעכור הליכוד עשוי ואז משך,

 טבלת כראש ולעמוד המערך פני
המנצחים.

 היה, לחובתו נזקפה זו שמגמה האיש
 המערך. רשימת ראש פרם, שימעון כמובן,

בה? אשם הוא האם

?קים1נע1מ עלייה :הריבוד
לו לק רבים ישנים ה)  קולו קת ו
דוו במערך זו להתפתחות האחריות ״
בילבד. בליכוד אלא קא,

 צפוי למערך כי הסקרים הראו כאשר
 בעצם, האזרחים, הביעו לא מכריע, ניצחון

 אי־אמון הביעו הם ובהנהגתו. במערך אמון
 כ- אז שנראתה הליכוד, בממשלת מוחץ

וככושלת. עלובה

הת ודיכאון, אדישות של סימנים גילה
 להחזיר והצליח חדשים, לחיים בגין עורר

 נמרץ, מנהיג של התדמית את לעצמו
 שעוררו התוקפניים, נאומיו במצב. השולט

 הישראלית ובשיכבה בעולם רב אי־רצון
 בקרב הפוכה לתוצאה גרמו המשכילה,

בלי התומכים מעוטי־ההשכלה, ההמונים
כוד.
 תדמית שחיזק כלבנון, המשכר *

 שאפשר כראוי, המתפקד כאיש בגין של זו
 שתוב- העובדה משבר. בעת עליו לסמוך

ה אל יצאה לא בגין של נית-המילחמה
ב חיזקה מזג-אוויר, של מסיבות פועל׳

 מופיע שהוא מאחר ע$מו, בגין את דיעבד
מילחמה. שמנע כאיש עתה

 שבוודאי בעיראק, הכור הפצצת
בגין. תדמית את חיזקה
 נשיאי •טל הגלוייה התמיכה •

 הממטירים וארצות־הכרית, מצריים
 והמוכיחים וחיבה, תמיכה גילויי בגין על
 ביחסי מחבל אינו בגין של הניצי הקו כי

 ביותר החשובות המדינות שתי עם ישראל
בהן. קשורה שהיא 3<


