
 שירן וויקי עידו אשר בורשטיין, עופר
בחיבוק-ידיים.

 של נושאי־הדגל ביטון, וארז בר שלמה
 שכל פוליטי, נכס להיות הפכו הצעירים,

לאמץ. חפצה היתר. מיפלגה1
 ב־ הקים לכלכלה, מרצה עידן׳ אשר

 להכשרת מסלול תל־אביב אוניברסיטת
 זה בקורם עדוודהמיזרח. מבני מנהיגות
ה את ואחרים, שירן ויקי הוא, מגבירים

 בסטודנט נוטעים הם ״הספרדית״. תודעה
 אינו שהוא ההכרה, את עיירת־הפיתוח בן

 מדברים הם האשכנזים. מן במאומה נופל
 לחלוטין שונה שהיא מיזרחית, מהות על
ש הראציונאלית, המערבית התרבות מן

 הם האשכנזים. עליהם לכפות ניסו אותה
 המשחק כללי את ללמוד שיש מסבירים

 אך בשפתם, לדבר לדעת האשכנזים, של
למיזרח. זיקתם על לוותר לא ^

 תרבות על שגדלנו המיזרח, יוצאי ״אנו,
ה את יותר טוב מבינים ערבית, והוויה

 מיג- את שפתם, את רוחם, את ערבים,
שמש, יש ״כאן בר. שלמה טוען הגיהם,״

 היו שחקניה שכל ושן, ש בן־ ו אריק הפיק:
 הנפש בחיי דנה ההצגה ערב. ארצות יוצאי

 שהפך שכונות נער מארוקו, יוצא של
ממ בתפקיד לשמש לפתע ומוזמן אקדמאי

בגין. הפולני של בממשלתו לכתי
 עסקו שיגרתית, היתד. המציאות עוד כל

 כל־כך הוטרדו ולא בשלהם, תמ״י צעירי
 בן- (״פואד״) בנימין שתת־אלוף מהעובדה

 לא התנועה, מזכ״ל להיות הוצנח אליעזר
 של הפוליטי הקו מהו בשאלה גם הוטרדו

 ו- חוץ בשאלות עמדותיה ומהן תמ״י,
ביטחץ.

 ״החלטגו
לכסח"

 ההר־ את שיבשה .הלמדן חמת יד
ה ני מו בקו כשותפה תמ״י, במיפלגה. •י

 בגין תעלולי אחרי ״הן״ אמרה אליציה,
 בורשטיין, עופר בר, שלמה אולם ושרון.

ה־ עם השלימו לא וחבריהם, עידן דני

 רוצה ומקופה, דפוק שהוא מי שכל ״ברור,
 שהד- היות יותר. נמוד מישהו על לדרוך
 עדות בני הם בארץ והנחשלים פוקים

 ערבים. שונאי שהם יוצא וכך המיזרח,
 מנציח המימסד מצבם, את לשפר במקום
 לכיכרות שיוצא המון לו יש ובכך אותו,

 שלו במנטאליות בגין!׳. ׳בגין, וזועק:
 איש הוא ערב יוצא שלו, העולם ובתפיסת

שוחר־שלום.״ מתון,
 שאירגן הממשלה, עם ההזדהות בהפגנת

 תמ״י נעדרה המילחמה, בראשית הליכוד
 שירן, דקי לדברי המשתתפים. מרשימת

 שלמה המיפלגה שאץ לכר, בולט רמז היה
הממשלה. החלטות עם

 הטבח כפרטים. תמ״י צעירי מחו כה עד
 בר שלמד. כלידת. לתסיסה גרם בביירות

 והפגינו דיזנגוף לרחוב מייד יצאו וחבריו
 תמכו אוזן ואהרון אבו־חצירא אהרון נגדו.

 ״יחתרו שהם טענו אך ועדת־חקירה, בהקמת
 עימות פרץ זד. רקע על הזמן״. עם לכך

תמ״י. צעירי ובין בינם
עופר בזעם מסביר לכסח,״ ״החלטנו

חסיל־ עם הזדחות בעצרתלחמה המי מחיר
ה שאירגן בלבנון, חמה

המיפלגה צעירי יצאו זאת, לעומת מלהשתתף. וזמ״י נמנעה ליכוד,

 ולהקתו בר שלמת בתמונה: הממשלה. נגד ולמחות להפגין
 עם בשלום חיו המיזרח שיוצאי טוענים הס בהופעת־מחאה.

אשכנזית. מיפלגה חוללה המילחמה ואת מוצאם, בארצות הערבים
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 צעירי של ספונטאנית בהתארגנות ביירות,
הפלסטינים. טבח טל למחות שבאו תמ״י

להפ לעצמה להרשות יכולה אינה תמ״י
אותם. סיד

 משירות קצר זמן לפני שחזר עידו, דני
 סביבי החיילים ״כל :סיפר בלבנון, מילואים

 אשקלון. אופקים, מסלול, מנתיבות, היו
 להם גם טובים. בני לא קיבוצניקים, לא

 יותר יצביעו לא הם שקורה. ממה נשבר
 נכת נפעל שאם לי, נראה בגין. עבור
אלינו.״ יצטרפו הם אליהם, להגיע איך ונדע

 למינוי שזכתה תמ״י צעירי מבין היחידה
 שהשהייה נראה שירן. ויקי היא פוליטי
 עשתה הקואליציה בתוך והמרופדת הנוחה
 משנה יותר קצת לפני שרק לצעירה, משהו
בריקאדות. על עלתה

 פושרת. ויקי נשמעת ודני עופר לעומת
 ואין קיטוב ״אין הקצוות. בין לפשר מנסה
 תמ״י ראשי הכל, בסך חשיבה. של נתק
 לשון־ אבל אחרת. בפלאנטה חיים לא

 תמ״י, ולא המפד״ל היא כאן המאזניים
 שלהם. בידיים הוא כדור־המישחק לכן

 דומינאנסיים.״ להיות יכולים לא אנחנו
אינט כמד במושגים להשתמש מרבד, שירן
 כללי־מישחק. פוליטיים, שיקולים רסים,

 עופר את המאפיין הלהט, אותו בה אין
ש וחבריו. מון שו י !■! סי

 ברצח אם מוחל. איטי הכל חם, כאן
להפ עליה הזו, בסביבה להיקלט ישראל

 — מהם ללמוד המערב. את לחקות סיק
 מערבי תרבות מוצר כל לייבא לא אך כן,

קופים. כמו המערב את לחקות לארץ,
 מ־ ללמוד האשכנזים של תורם ״עכשיו

 בר. ממשיך המיזרח,״ עדות בני איתנו,
 טיבעי. באופן הזו בארץ ניטמע אז ״רק
בין הדדיות השפעות כדי תוך אז, רק

 ספונטאני באופן התארגנו הם מילחמה.
 הופיע בר שלמד. המילחמה. נגד ומחו

ש מעצרות־המחאה אחת בכל בהתנדבות
ובירושלים. בתל־אביב הצעירים קיימו

 כך על הצעירים מחו אלה בהפגנות
 בעוד דולר, מיליארד הוא המילחמה שמחיר

 השנים בשלוש השכונות לשיקום שהתקציב
 קצה בלבד. מיליון 130 היה האחרונות

תקציבים שאין הנצחית, בטענה נפשם

 בצרפת רבות שנים שחי עופר, בורשטיין.
 ל- התנגד הפוליטית, תרבותה את וספג

 שהקמת טענו ״אנחנו מראשיתה. מילחמה
להימצ יעבור בל תנאי זהו ועדת־חקירה

בממשלה.״ אותנו
 ויכוח התפתח וצעירה תמ״י זיקני בין
 תמ״י כי להם הובטח שבסופו ונוקב, חריף
 וחבריו עופר ועדת־חקירה. להקמת תפעל

אל מיברק ניסחו הם בכך. הסתפקו לא

המיפלגה, שד השיווה חוט אח המהווים בתורי, הצעירים
והמשונשניס הוותיקים העסק[׳□ מהם יתעלמו האם מורדים.
השונות? לדרישותיהם שיענו או אותם, ויפסידו

 יהודיים תכנים ובתוספת ומערב, מיזרח
 דרכנו רק אמיתי. חזק, משהו כאן יווצר
 עימם ולחיות ■הערבים עם לדבר יהיה ניתן

בשלום.״
המו דרך המהפכה את מכין בר שלמה

 פרופסור בשיריו, ביטון ארז שלו, סיקה
 גראפיות, ובעבודות בפלקאטים בן־הרוש

 את המתארים טלוויזיה בסרטי שירן חיים
 עידן דני בצפודאפריקה, היהודי ההווי
ב הדנות תיאטרון, הצגות ומארגן מפיק

שאותה האחרונה ההצגה חברתיות. שאלות

 ובוערת, חריפה חברתית בבעיה לטיפול
 התוקפנות מילחמת למימון אך הפער, כמו

הכסף. פיתאום נמצא
ה הטענה נגד התקומם גם בר שלמה

 שונאי הם המיזרח עדות שבני רווחת,
 יוצאי ״אנו, בר. טען שקר!״ ״זהו ערבים.

 טובים שכנות וביחסי בשלום חיינו ערב,
 וניהלו יזמו המילחמות את הערבים. עם

ה את מבינים שאינם האשכנזים, תמיד
 השכן של הנפשי המיבנה ואת פסיכולוגיה

בכוח. הערבי אל לדבר מספיק הערבי.

 חד־משמעי באופן דרשו שבו אוזן, השר
 והקמת שר־הביטחון של התפטרותו את

 לשקול ממך מבקשים ״אנו ועדת-חקירה.
 ולא במידה בממשלה, כהונתו המשך את

 המיברק על הוסיפו. לפנייתנו,״ תיענה
תמ״י. צעירי 20 חתמו

 מן פרישתו שמאז אבו־חצירא, אהרון
 למיפלגה, זמנו כל את מקדיש הממשלה

הצ מדרישת להתעלם יכול שאינו הבין
 ושהם להם, זקוק שהוא יודע הוא עירים.
המיפלגה. של השידרה חוט את מהווים


