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 מאוד קל תוצאותיה. את יקצור גזענות, טזורע מי

 טוב- הידיים את לנקות טנח, 30 אחרי עכטיו, לבוא
 לכחכח בכורסה, להתרווח הבגדים, את לנער טוב,
 הכיכרות. אספסוף לא אני אחות. לי אין :ולומר בגרון

 תרבותי בן־אדם אני הזאת• לטינופת ומעבר מעל אני
 הפילוסופים בגדולי נעוצים סלי התרבות סורסי ונאור.

 חסאר וכל המתקדם. המערבי העולם טל והסופרים
 להיכלל ראויות טאינן אחרות, וחיות באבונים רק הם

האדם. במיטפחת
 האלה,״ האנטים עם טגיאות טנעטות ספק ״אין

 ״והם חזה״, ל״העולם בראיון דנקנר אמנון אומר
 מטגיאות ידיך את לנער נזכר אתה עכטיו ״—נעלבו
 יצאת מתי ז אותן למנוע כדי עטית אתה מה אלה!

 נגד נלחמת מתי ז והאפליה הקיפוח נגד להפגין
1 חטגיאות

 והכל סליחה, נבקט עכטיו ז וזהו נעלבו...״ ״...והם
 התט־ עת הגיעה עכטיו !לא ז היה לא כאילו יעבור

 האיומות הטגיאות טל פירותיהן הבטילו עכטיו !לום
 ולזמר: לנטל או מחן להתעלם ואי־אפטר האלה.

באוניבר ללמוד ללכת מאוד נוח חיה !אחות לי אין
 היה הטחורח. העבודה את טיעטח מי כטיט סיטה,

 מה דמוקרטיה. על ולדבר בסלונים לטבת מאוד נוח
ז אותה לממט כדי עטית

■ ■ ■
 ממטיך למדינת־מופת...״ תטתית פה בנינו ״אנחנו

 הבנויה זו, היא מערבית מדינת-מופת איזו דנקנר.
 מפירות הנהנים אטכנזים, טל וטולט לבן גזע על

ז הטחורים טל הנחות הגזע טל עבודתו
 — מיזרחית...״ תרבות פה טתהיח רוצה לא ״אני

 טל גרמניה לא פה ז חי טאתח חוטב אתה איפה
 טייקספיר. טל אנגליה ולא פרויד, טל ואוסטריה היינה

 התיכון והמיזרח התיכון. המיזרח להזכירו, הוא, כאן
 על מרח הצועק אתה, ואם כל. קודם למיזרח, טייך

 למען הצועק ואתה, המערבית, בגדה הכיבוט זוועות
 צריך אתה נזה, רוצה באמת במרחב, צודק טלום
 טממנח המיזרח, תרבות עם ולהסתדר להטתלב לדעת
 רוצה אתה ואם לכאן. טייכת היא כל-כן. סולד אתה

להיפך. ולא זאת, ללמוד צריך אתה לכאן, טייך להיות
 את לארוז היא מדבריך, המתבקטת אחת, מסקנה
 תרבות יט טם ולגרמניה, לפולין ולחזור חמיזוודות

 אחרת וללבנים. לטחורים הארץ את לחלק או מערבית.
הולך. לא זה

 גדל אם גם הפולני, הגלותי ביהודי לראות אין
 אליו. לטאוף טיט האידיאל את היינה, טל בירכיו על
 מתופעות ידיך לנער נסיון כל הגה. חטייך מטהו לא זח

 מובילה טאינה עיניים, עצימת הוא הזאת בארץ טונות
מקום. לטום

 אליו תחזור טזו לגזענות, טמטיף מי יתפלא ואל
 כל או טאני, חוטב דנקנר אמנון ואם בומראנג. כמו

לא הם הזאת, בארץ פה וחי וגדל טנולד אחר אחד

 ולא טלי, אח לא טהוא חוטבת אני אז טלו, אחים
 בטפת מדבר אינו טהוא מטום אחר. אחד אף טל

נאבונים. טל בטפח מדבר הוא בני־אדם,
 טל הדמוגרפי במיבנה להטתלב מוכן טלא מי

 סליליות תופעות לקבל מוכן טלא מי חזה, המרחב
 מכאן, טילך ערבים, או פרענקים כמו ופרימיטיביות

הנח. טייך לא הוא כי
וה הנאורה בגרמניה ולא פה, נולד דנקנר אמנון
 טל בחטד טנעצר אחרוני, בניהו גם וכך תרבותית,

 טניחם בירוטלים. עכטיו״ ״טלום הפגנת נגד אלימות
 בעיני חן מוצא לא זה ואם הזאת. המדינה טל תוצר

 לא חטלילית טהתופעה לצעוק חוכמה לא זו מיטחו,
 ואם אותה. ולתקן ללכת היא החוכמה אלי. טייכת
 נגד ולצעוק ללכת יודע יפה-הנפט, דנקנר, אמנון

 לדעת צריך הוא לפלסטינים, זכויות ובעד הכיבוס,
 תופעות ביתו. בתוך חטליליות התופעות את לקבל

 במו אותן ויוצרים יצרו האחרים, והלבנים טהזא,
 אחרי אני״, לא ״זח להגיד חוכמה לא זו ידיהם.
האוכל. את טטרפת

 המתקדמת, המערבית התרבות על טגדלת אתה,
 האפלים, מעטיך על גם אחריות לקחת לדעת צריך

 יט טצמחו דברים לא אלה טלחם. בתוצאות ולטאת
 עדות-חמיזרח בני איתם טהביאו דברים לא אלה מאין.

 יטראליים, מקוריים דברים אלה באו. טמהן מהארצות
 כל פח. טהקמתם מדינת-המופת טל מקורי תוצר

והמצי וההתנהגות החינוך פירות הם האלה האנסים
 ועכטיו האחרונות, הטנים 30ב- בארץ פה טנוצרה אות
 להתייפייף ולא הזה, הדבר עם להתמודד הזמן הגיע
 עטית! אתה זה את טלך! כן זה טלי.״ לא ב״זה
 פטוס אז זה, עם לחיות והרצון הכוח לך אין ואם
מכאן. תלך

■ ■ ■
 לייטם לדעת צריך נאורה, מדינה על טמדבר מי

 לדעת צריך קידמה, טרוצה מי במעטה. דבריו את
פרי זו קידמה, אינה לגזענות חטפה אותה. לעטות

 בדבריו, דנקנר, אמנון להילחם. צריך ובזה מיטיביות,
 עכטיו״. ״טלום בהפגנת מהמתפרעים במאום טונה אינו

 ובתופעות טינאה, זורה גזען, מסית, דנקנר אמנון
 ולהוקיע חורמה עד להילחם צריך כאלה סליליות

 דמות עצמה על לעטות המנסה פנאטיות זוהי אותן.
נקיון״כפיים. טל

כאן עד די! :ולומר לקום זה אהבת־יטראל
לפלס בקטר (גם הכיוונים לכל והאפליה, הקיפוח עם

 בחיסול חמטאבים כל את להטקיע צריך עכטיו טינים),
 חמטאבים כל את להטקיע צריך עכטיו הפערים!

 צריך עכטיו תוצרי־מעברות. אותם ובתיקון בחינוך
 כמו סליליות, תופעות יחזרו טלא כדי הכל, לתת

 וכמו בירוטלים, עכטיו״ ״טלום בהפגנת האלימות
המערך. טל באסיפות״בחירות

יט האלה לתופעות תלוטים. אינם האלה הדברים

 איט בעלמא. טמאה אינה זו ועמוקות. טובות סיבות
 את טונאים פרס. טחוא מטום פרס את טונא אינו
 כל את מייצג והוא מייצג• טהוא מה בגלל פרס

והעוולות. הטגיאות
 נעלבו.״ ב״״וחם לפתור אי-אפטר אלה דברים

 בהרבה במעטים. בטטח, לפתור צריך אלה דברים
 את לפצות צריך הטמאה. את להוקיע צריך מעטים.
 ועוברים, עברו טהם הסבל כל על האלה האנטים

 לא טהם ולומר לטבת יוכל אטכנזי טאיזטהו כדי
טלו. אחים

 עדות- בני כלפי וגעטות טנעטו האלה, וחטגיאות
 ממט יותר, לא אם מידה, באותה נעטות המיזרח,

 העם הוא טלם, עם כלפי טלנו, לאף מתחת כאן
 חטגיאות כל את לפתור יתחיל טלא ומי הפלסטיני.

 אי-אפטר כבר מחר מדי. מאוחר יהיה מחר עכטיו,
לומר יהיה אי-אפטר אחות.״ לי ״אין לומר: יהיה
לפלסטינים. ולא עדות־המיזרח לבני לא זאת

, עזנח סטי חול־אוב־כ סרגו
הזה, העולם מערכת חברת היא סרגוסטי ענת •

 ולאס בספרד סרגוסה העיר מן שמוצאו ספרדי לאב בת
בירושלים. נולדה היא מרוקאית.
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 את לטמוע נאלץ אתה פעם מדי לבד. אינו דנקנר
 בגין את טמאים הם איתך. ״מסכימים״ חדנקנרים

 הם טונא. טאתה מה כגלל לא — ארידור ואת
 טהם הרע וחסם ח״חומימיזם״, בגלל אותם טמאים

 אותך מחייב הטלום״, ״מחנה טקרוי למה מוציאים
אתם. נם להתחטבן להתחיל
 כטעבר דנקנר את לקרוא הפסקתי להודות, עלי

 הוגה־ להיות והחליט וצפופות ארוכות דפוס ליריעות
 כחוגה-דיעות מעניין אינו דגקנר אבל וסופר. דיעות

 לאנסים דבריו את וממען גזען טהוא מטום וכסופר
 להם גם נתנו רק אילו עצמם, את לקרוא האוהבים

ואלי טלו התיקטורת קטיי גם מכאן בעיתון. לכתוב
 דברי לכתוב מסוגל אינו פטוט הוא החביבה. מותו

 הצרה הסוציולוגית הטיכבה עם מסכים הוא פולמוס.
 הוא קהלו לאט. והמתאכלת המצטמצמת זו טלו,
 לקהל טיט החינוכית התדמית למרות מוגבל, קהל
 הטובב דנקנר טל כתיבתו לכן לדנקנרים. הודות חזה,
רעה.

אליו, כותב טדנקנר המפא״יניקים, טל היונים טובן
 עם ביחד מטעממת, די פיקסציה איזו בלוויית חי

 ולפיה אחרים, ו״טפויים״ ״הארץ״ טל הליבראלים
 הקטנ- ארץ־יטראל את לאף, מתחת ממט להם, גנבו

 נעמי את לאהוב סתם במקום לפעמים, טונת-חמודונת.
 הנח״ל להקת טל המעצבן האקורדיאון ואת טמר

 קוראים הם הלא-יומרני, הצר לעולמם כיאה מפעם,
מערבית״. תרבות טל ״אי טלהם האבוד הזהב לתור

 והיונים דנקנר הסוער. הים גועט לאי, מסביב
 עדות-מיזרח. רק עטוי אינו הגועט הים כי יודעים
 — הומוגנית ודי יותר רחבה הטינאה ליבם בסתר

 ילדי-מפא״י-לא- אחרים. וטמיים עדות־מזרח ערבים,
 את מחדט להעריך מסוגלים אמם אלה מתבגרים

 בממדיה, מחדט להתבונן צמחו, טעליה הקרקע פיסת
ארץ- את טיגעון עד אוהבים גדולים ילדים בתפקידיה,

 עד אוהבים וכמובן יטראלינקה־עם־הטריקה־טל-התנועה
עצמם. את טיגעון

גאוות :אצלם המערבית התרבות אי הוא וכזה
 טטמיל מה (״זוכר הווי סיפורי עם הקרבית היחידה

 טתיים או אחת מילחמה סיפורי בטירונות!״), עטה
 הטטחים־תמורת־טלום בתעודת ידם מחזיקה (באחת

 יציינו ולעומתם, טקיבלו) באות-המילחמה ובטנייח
 הרגו טלא ואחרים טבחים אפסנאים, יט ובבוז, בגאווה
 תנועה טירי ן אצלם לזה קוראים ״ג׳ובניקים״ ערבים,

ממסע תמונות ן כמובן עצמית, אירוניה הרבה עם

פילו לומדים ן לחו״ל נסיעה ;עבודה מחנה ;מצדה
 יחד למדנו !ד. נ. פרופ׳ (״אה, בירוטלים סופיה

 פאסיון מתיאוס < רציני״) פראייר היה בירוטלים,
 והפגנת ביטלס בפילהרמונית; ואמר בעד באך; טל

 טל כמו אחת טתם לא סוערת, לפחות, אחת טלום
 הם ובעזרתם הדנקנרים טל התרבות סמלי אלה היום.

 היתר ולכל טלהם. המערב" ״תרבות את מסמנים
 ערבים. צ׳חצ׳חים, דתיים, :חומייניזם קוראים עכטיו

■ ■ ■
 חטובים בני טל הזאת המערבית בתרבות הניפנוף
 המוני נוכח רק נעטה לא והתל-אביבים הירוטלמים

 על- וכלכלית, תרבותית נוטלו, טכידוע עדות-המיזרח,
 התרבות דוגמני — העבודה מתנועת בעיקר הציונים, ידי

 החצוף הילד להיות רוצה ודנקנר דנקנר. טל המערביים
 יכול המוקיון הזאת. המערבית התרבות טל והנורא
 באמת הכבד מהנטל דנקנר, סבור עצמו, את לסחרר

 מאוד דברים אומר הוא לכן המערבית. התרבות טל
 חותן אני אבל הזה. הסובב הזה, הדנקנר חצופים,

 מאחריה מסתירה אינה זו סובבות אם האוזן את
 לדנקנר, באמת. ספקנות מפני ופחד שמרנות איזו

 הרי אין המערב) מתרבות (גוסטב שוקן של השובב
 גם ולוא שאלה, סימן לשים אומץ ודי תרבות די

 בדרכה הציונות על כזה, לוחמימניקי״ ״שיח קטנטן,
 וחלילה. חס לא. לביירות. באזל בין מדם, העקובה

 טקהל- מי את רק דנקנר ינסח מוקיון, להיות כדי
הטחורים. את באמת: שונא טלו הבטוח המטרה

 להרגיז. אוהב אינו פיזמונאי, כל כמו ודנקנר,
 בקהל תפגע אל — ובבירור בעיתונות ראשון עיקרון

קהל הוא ״הארץ״ של המטרה וקהל שלן. המטרה
)33 בעמוד (המשך

ר, •צחק חול־־אוב־יב לאו
תד־אביב. באוניברסיטת מרצה הוא לאור יצחק •
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