
)13 מעמוד משך
 טגח'ם של" ~טקורכיך~ "כין

 הנשיא עתה מעורר ;ין
דאי — והולכת גוברת *גה

 מדי כימעט הגוברת ;
 ספק כל להם אץ בוע.

 במאוחר או שבמוקדם גף
 זוג־העס־ את המערך ולק
 פעמיים עליו שהביאו ;ים
 ויצחק פרס שימעון — כץ
 בטוחים, הם כך אז, :ין.
כמושיע. נכון קיצח פיע
בג אנשי״הליכוד מתכננים לכן

 להקדים שנועד נגדי, מהלך י
 להעביר רוצים הם למכה. ׳ופה
 של חדש חוק דחוף באופן נסת
 נשיא־המדינה על שיאסור נון,

 תוך לכנסת בבחירות תייצב
 או כהונתו, סיום אחרי שנים ד,

 הראשו־ במערכת־הבחירות חות
סיומה. שלאחר
 המע־ של הסיאמיים התאומים

 לא דואגים — פרס־רבין —
 ביניהם שהשינאה השניים, ות.
 המג־ גבולות כל את מזמן רה

ה את לפתע שכחו הרציונלי,
 רבין מתייצב האחרונים בימים .

ולד,י־ פרס, של לימינו מלא ה
 פא־ שבאופן יודעים השניים .

גורלם. קשור דוכסאלי
 המיפלגה עתה תתנער אם

במקו רכין יבוא לא רם,5
הנשיא. יהיה היורש .

 עדות־ של הניכור מחסום
, המיזרח.

מיקצוע״ם ספרדים
 אותנ־ מנהיגים אין מערך ף*
עדות״המיזרח. בני סיים, ■■

ב שעלו לרוב, עסקנים בו יש
 ל־ והשייכים המיפלגתי, מנגנון

 הקאריי־ את עשו רובם ״עדות״.
 לפחות או — תודות שלהם רה

באווי הערתי, מוצאם — בעזרת
 המימסד של הפאטרנליסטית רה

 ״ספרדים מפא״י. של האשכנזי
שו הילל, שלמה כמו מיקצועיים״

אד רפאל ארבלי־אלמוזלינו, שנה
להתח יכולים אינם ודומיהם רי

 דרך להיפך: בגין. במנחם רות
 נראית הבכירות למישרות עלייתם

 כעלבון פעם לא לבני־עדותיהס
צורב.

 של מצבו לגמרי שונה
נכון. יצחק
מ ״ספרדי מעולם היה לא הוא
במנ לגדולה עלה לא הוא טעם״.

 כל אין נגדו. אלא המיפלגה, גנון
לפ עלייתו, ובין מוצאו בין קשר
 דויד האחרונים. לשלבים עד חות

 כבמזכירו בו בחר לא בן־גוריון
 זאת ולמרות מוצאו. בשל המדיני

 למוצאו. מאוד עצמו נבון מודע
תר המבטאות יצירות כתב הוא

בגין הממשלה וראש־ נבון הנשיא
ועפר...״ ריקבון ״מגוב

 הברורה פשוטה, סיבה לכך ש
 במערך. עסקן לכל כימעט ז

 בקול וגם בלחש, ־עליה :רים
 מדברים אינם כלל רבים אך
 כמו- נראה שהדבר מפני כך,

מאליו.

 העשירית לכנסת בחירות
 והגיע גדול, הישג המערך יג
 כימעט עלייה — מנדאטים 4

 אך הקודם. השפל מן זררת
— פירהוס של כניצחונו זה

 2200 לפני שנחת יווני מלך ו
 שם ונחל איטליה אדמת על ם

 כה באבירות לו שעלה חון
לתבוסה. משול שהיה עד ת,

 רק נראתה 1977ב־ המערך ;פלת
 מחד־ של חולפת לאכזבה טוי

 נתון קבעה 1981ב־ מפלתו אך
 כמיס- הופיע המערך גראפי:

 שני הלבן• האשכנזי המימסד ;
 עדות־המיז־ — נגדו פנו ודים

 ציבורים ששני מכיוון והנוער.
היי ואילו והולכים, גדלים ;
 בתה- נמצא הוותיק האשכנזי :

 המערך נדון הצטמקות, של
 1981 יוני של השיא מן :!יעה.

אם אלא לרדת, רק יכול

 יפרוץ הוא כן אם אדא
— עליו הסוגר המחסום ;

— 6* ■

ו מובהקת, יהודית״מיזרחית בות
 יהדות של סיגנון־החיים את מייצג

 ביכללו) המיזרח (ושל הממרח
מילה. ובכל תנועה בכל

 יש המערך של אפשרי כמנהיג
לז הנרשמות תכונות כמה לנבון
 התמחות תקופת עבר הוא כותו.

 הקרוב כעוזרו מייוחדת־במינה,
 כנשיא־המדינה, בן״גוריון• של
 ממלכתית בהילה עתה עטור הוא

ה על מקובל הוא על־מיפלגתית.
 מרגיזה שאינה בצורה אך דתיים,

לדת מתאים הוא החילוניים. את
ל האופיינית הבלתי־קנאית, יות

 את- כופה שאינה המיזרחית, יהדות
 לו שיש במידה הזולת. על עצמה
 משמיע הוא אין יוניות, דיעות
מח לעורר העלולה בצורה אותן

לוקת.

 תדמיתו מבחינת — מכל וחשוב
 שוכן כבר נבון יצחק הלאומית,

 אישים של לצידם העליונה- ברמה
הר פרס׳ ושימעון בגין מנחם כמו
 בארץ אחר אדם לכל מעל בה

בעדות־המיזרח. שמוצאו
 האלה, הבחינות מכד

 להיות נכון יצחק היה יכול
ה להנהגת האידיאלי האיש
 לקנות המערך שד מאמץ
לג■ בעדות־המיזרח, אחיזה

המע כין חדשה כרית כש
 והנוער, עדות-המיזרח רך,

 ל־ הדרוש הרוב את וליצור
מהפך־נגדי.

האלטרנ להיות יכול היה הוא
בגין. של למנהיגותו האישית טיבה

ו ל י — א

ואכזר ונדיב גאון
 של עניין רק היה זה ילד

פרסונלי. עניין איש,
 עצמו בגין מנחם אולם
 החיה ההוכחה את מהווה

 של העדתי שמוצאו לכך
ו אדם נ י  הראשון התנאי א

 כני של תמיכתם למשיכת
״עדות־המיזרח״.

 מפולין. חדש עולה הוא בגין
נש מוסתר, מוצנע, אינו מוצאו

 כל שלו, תנועה כל להיפך, כח•
לה קשה אותו. מגלות שלו, מילה
יו אשכנזי נציג הדעת על עלות

 מאשר יותר, מיזרח־אירופי תר,
זה. איש

 את יצר בגין לא כן, על יתר
 עדות־המיז־ ובין חרות בין הבריח

 מידי ולא אותה. ירש הוא רח.
 מידי אלא מארוקאי, או תימני

 ולא- אשכנזי: יותר עוד אשכנזי
דבוטינסקי. זאב דימיר

קצ תקופות רק חי ז׳בוטינסקי
 לא מיזרחי דבר שום בארץ• רות

הספ המיבטא (מילבד אותו משך
 באחד העברית.) השפה של רדי

 דחה ביותר, החשובים ממאמריו
לה יש כי ההשקפה את וכל מכל
 ציביון החדש הציוני ליישוב עניק

 המיזרח, את שנא הוא ״מיזרחי״.
 את דחה כאחד, והיהודי הערבי
 היה הוא גישותיו. ואת ערכיו
 ידע הוא מערבי• מכל מערבי
 ומעולם בוריין, עלי רבות שפות

 ערבית מילה אף ללמוד טרח לא
אחת.

 בני אותו אהבו אלה, כל וחרף
 בי- אל נהרו הם עדות־המיזרח.

 ה״ח־ תנועות־הנוער כאשר ת״ר,
 אשכנזיות־טהורות. היו לוציות״

 מכרם־התימנים, נערה כהן, גאולה
להצ דעתה על מעלה היתה לא

 לתנועה או הצעיר לשומר טרף
 החולצה את לבשה היא המאוחדת.

החומה•
? מדוע
 שכוח־המשיכה ספק אין

 בגין ו/או ז׳כוטינסקי שד
ר מן נבע ס מ תור שד ה
ה של הריגשי המסר תם,

 הדמגוגיה הקנאית, לאומנות
הדתית. השוביניסטית

 באזכרה נבון יצחק נכח השבוע
במל ז׳בוטינסקי, לזאב ממלכתית

 הר־ המנהיג למות שנים 41 אות
להולד 100ה־ בשנת וויזיוניסטי,

 זמן־מה בעצמו שהיה נבון, תו.
להש התנגד בנעוריו, בית״ר חבר
 ז׳בוטינס־ של העיקרי שירו מעת

הממלכ בטכס בית״ר, הימנון קי,
 אחר, מכל יותר זה, שיר אך תי.

לתעלו הפיתרון את בחובו טומן
 עדות״המיז־ בני של משיכתם מת
בגין: מנחם אל רח

 אם / ר. ש בן־ בעוני גם ״עברי
 / בן־מלך, נוצרת / הלך אס עבד,

וב באור / נעטר. דויד בכתר
 עטרת / הכתר את זכור / סתר
והדר...״ גאון

הנו בלהב / תרד או תעל ״אם
 / !דבר אין להצית, אש שא / דד
 דם הפקר / רפש הוא שקט כי

 / הנסתר! ההוד למען / ונפש
ההר...״ את לכבוש או למות

וב בדם / ועפר ריקבון ״מגוב
 ונדיב גאון / גזע לנו יקום / יזע

ואכזר...״
 כמו מערבי, אדם של באוזנו

רומנ שיר זהו עצמו, ז׳בוטינסקי
 זכר כלשהו, איטלקי ון1ג בעל טי,

ב ז׳בוטינסקי למד שבהם לימים

 מצלצלות מילים של ארץ אותה
 של באוזנו אך מוגזמות. ומחוות

 היה בארץ, ״עדות־המיזרח״ בן
לגמרי. שונה צליל לשיר ויש

מוש לאנשים מסר כד יש
 הגאכקים ומדוכאים, פלים

 העצמי, כבודם על יום־יום
 לא : להם אומד השיר ואשר
 כן אתה מצבך, מה חשוב

אדו של לגזע הנבחר, לעם
מ ונישא מורם ללאום נים,

הערכי. לאכק־האדם עד
 ניסיתי זו בסידרה קודם בפרק

 שדווקא לכך הסיבות את לנתח
 שמוצאם המקופחות, השכבות בני

 כה בקלות נתפסים מארצות־ערב,
 הלאומנית, ההסתה ברשת רבה

ההתנש האנטי־ערבית, השינאה
הל המיעוט כלפי הגיזענית אות

 לכך יש יותר. עוד המקופח אומי,
 וסוציולוגיות פסיכולוגיות סיבות

לישר מייוחדות שאינן עמוקות,
דווקא. אל

 ״מלך הוא בגין מנחם
 גאון ־טהוא מפני ישראל״,

 אין האלה. הנימות כניצול
 אבא׳/ של ״דמות רק הוא
 על-ידי לאחרונה שנאמר כפי
ל קד פיתרון שמחפשים מי

 כד קודם אדא תעלומה,
 המבטא מנהיג של דמות

 והתסכיכים המאוויים את
 כיותר העמוקים והרגשות

זו. אוכלוסיה כלב שיש
ה הפונקציה את להבין חשוב

ותנו בגין מנחם שממלאים זאת
 האחרונה במערכת־הבחירות עתו.
 או ״פאשיסט״, שהוא רבים טענו

תע וכל לפאשיזם״, ״מוביל שהוא
 בשלב כך על נבנתה המערך מולת

 יצר לא בגין מנחם אולם האחרון.
 אותן, מנצל רק הוא אלה. מגמות
 בגין היה אלמלא עליהן״• ״רוכב
 להיפך, נעלמות. היו לא הן קיים,
החו פורצות היו שהן מאוד יתכן

 מסוכנות, יותר הרבה בצורות צה
והרסנ אלימות בלתי־סובלניות,

יות•
 כעתיד, אי־פעם כי יתכן
ש ייראה לאחור, כמבט
 כצורה מילא, בגין מנחם

חיו תפקיד פאראדוכסלית,
 ושסתום־כיטחון כדם של כי

 האשכנזי, המימסד לטובת
 עיכב לפחות או — ושמנע

 •טל התפרצות־הזעם את —
הספרדית״. ״המהפכה

חדד ניסר
 ה״אלטרנ־ שאלת כך, שום ^
•  היא פרסונלית. אינה טיבה״ •

לתוכן. נוגעת

כמנ סחר נבון יצחק יתמנה אם
 התהליך יסתיים ובזה המערך, היג
 יביא אולי הרבה• ישתנה לא —

 אך מנדטים, שניים־שלושה עימו
 המערך בין הקיים ההדדי הניכור

 ישתנה. לא עדות־המיזרח וביו
 ישראל״, ,׳מלך יישאר בגין מנחם

שרון. אריק האשכנזי יבוא ואחריו

 של אלטרנטיבה להוות כדי
 לעשות נבון יצחק יצטרך ממש,
משתיים: אחת

 הלאו־ המסר את לעצמו לאמץ
 תוך בגין, מנחם של מני־הקנאי

 של להעתק־פחם המערך הפיכת
:הליכוד

אל מסר של לשופרו להיות או
 לב את לכבוש שיוכל טרנטיבי,

עדות־המיזרח. בני
אלטרנטי רק לא דרושה

אל גם אדא פרסונלית, בה
 ריגשית-פסיכודו- טרנטיבה

גית-תרכותית-מדינית.
כזאת? אלטרנטיבה תיתכן האם

ץ היא מה כן, ואם
זו. בסידרה האחרון בפרק כך על

)27 מעמוד (המשך

 לסיים התעקשה נאווה אך פרח,
 החתונה. לפני הצבאי שירותה את

 ספורים ימים עשתה. כך ואכן,
 השניים. נישאו שיחרורה אחרי
 הקבע, בצבא לשרת נשאר אריה
 עבודה ללמוד נרשמה נאווה ואילו

 העברית באוניברסיטה סוציאלית
 בירושלים.

 אשתוססגגס:
מיקצוע

ש־ מה לכל המשך זה יה
י /  נזכרת בצבא,״, עלי עבר י /

 כקצינת ועבדתי ״למדתי נאווה.
 היה לנוער. המיבחן בשירות מיבחן

 דרך — להיות שצריך כפי לימוד זה
 תיאוריה שילבתי עצמה. העבודה

 עבדתי יותר מאוחר בפרקטיקה.
 בבת־ים. לחולי־נפש בבית־חולים

 הכרה על המאבק החל זו בתקופה
 כמיק־ סוציאלית עבודה במיקצוע

 מאוד פעילה הייתי אקדמי. צוע
 דבר הסוציאליים, העובדים באירגון
 ההסתדרות מצד לפניה שהוביל

 ב־ וכך, האיגוד. מזכירת להיות
 הפוליטית דרכי את התחלתי ,1964

במיקרה. די
 לקראת ידעתי מפוכחת• ״הייתי

 תקופת את זכרתי הולכת. אני מה
 וידעתי עיר כראש אבא של כהונתו

 ושהצ־ רבים, צדדים שלפוליטיקה
 אז כבר מהם. אחד היא ביעות

 לעצמי אתיר לא שלעולם החלטתי,
 הפוליטיים, בחיים תלויה להיות

 אשת־מיקצוע. כל קודם אהיה אלא
 — לצורך אצלי הפכו הלימודים
 הסטאז׳ את זו. הגדרה על לשמירה

 בבית־הספר בלונדון, עשיתי שלי
 ילדתי שם ומדעי־המדינה. לכלכלה

 זוכרת אני .1972 בשנת אלי, את
 מטעם כפעילה בלונדון, עצמי את

וכי לקונגרסים נסחבת המפלגה,
להריון.״ השמיני בחודש נוסים

טרגדיות,
קומדיות

 אלי, ואריה, נאווה של בגם ■4
 והרבה שובבות עיניים זוג €

 מאשים הוא משלו. עצמאיות דעות
ו עובדת, אינה שבכלל אמו את

 ונואמת מדברת היא הזמן שרוב
אומר. הוא כך בטלוויזיה.
 לי הותיר נעמת כמזכ״ל ״תפקידי

 הפרטיים,״ לחיי זמן מאוד מעט
להת ״הרביתי ארד. נאווה נאנחת

 עבודה זו היתד, הארץ. בכל רוצץ
 שאלה שלי אמא ולילה. יום של

 אף יוצאת איני למה פעם אותי
 לה השבתי להצגה. או לסרט פעם

 — הכל יש שלי כמו שבעבודה
 שפע דראמות, קומדיות, טרגדיות,

 לי ואין אמיתי, הכל הסוגים• מכל
 מוצג זה את לראות צורך שום
במה. על

השתכנע
 בשבילי היתה עדת ך

 נסיון רכשתי ביודספר.
 מאוד. גדולה מערכת בניהול מעשי

 אני אבל שם, עבודתי את אהבתי
בכנסת.״ גם טוב שיהיה בטוחה

 ב־ שותפה נאווה של מישפחתה
ה לכנסת. בחירתה על שימחתה

 לקבל היתד, ביותר הגדולה בעיה
 החדש. לתפקיד אלי של אישורו את

 שאמו אחרי השתכנע, הוא לבסוף
 לה יתיר הוא שאם לו הבטחה
 עבור תארגן חברת־כנסת, להיות
במישכן. מודרך סיור שלו הכיתה

 ביציע יישב מי השאלה כשעלתה
 אלי ויתר ההשבעה, ביום המוזמנים

 ״מה גניה. סבתא לטובת מקומו על
 בבת קצת ״שתשוויץ אמר, יש,״

שלה.״
■ דקל איילת
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