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הנדון _
)9 מעמוד (המשך
 צעירים של הצבעתם כן, על יתר

 כי מראה כהנא בעד רבים די מיזרחיים
 והרגשת־ הזדהות של עניין רק זה אין

 אידיאולוגית הכרעה גם אלא בית,
בסיסית.
 הדתי במחנה ימינה התזוזה ועוד:
 הציבור זו. בתופעה היא גם קשורה

 מאגודת־ישראל שעבר הדתי־המיזרחי,
 הלאומנות לעבר הלך לש״ס, ומתמ״י

 הדתי־ הציבור גם עשה כך הקיצונית.
 אל המפד״ל מן שעבר האשכנזי,

מורשה.
 הג־ הבלתי־נמנעת, המסקנה

 הציבורים זו: לשעה כונה
 ריבוי של בסימן הנמצאים

ימינה. הולכים ועליה
 זאת, לעומת ההומאניסטי, המחנה

 שכבות על היהודי בציבור מתבסס
 הדבר הצטמקות. של בסימן הנמצאות
 המיס־ חשיבותו על־ידי רק משוקלל

 שהוא הערבי, הרחוב של הגוברת פרית
 המתקדמים לכוחות טיבעי בן־ברית

היהודיים.
 המיזרחיים היהודים הצבעת

האמיתי, המקור היא הימין בעד

 זרע את בחובה וטומנת
הפורעות.

 מנוכר המיזרחי ציבור ך*
 של באווירה חי הוא במדינה. 1 1

 לכך הסיבות אם חשוב (ולא השפלה
 רק מוצדקות או לגמרי, מוצדקות
הרו מנכסיו שירד ציבור זהו בחלקן).

 כרוכה היתה ארצה ושעלייתו חניים,
 המורה מעמדית. בירידה גם פעם לא

 ביד טוריה כאן לו שניתנה מעיראק,
 יזומות״, ״עבודות לבצע לו ושנאמר
 לו שנאמר ממארוקו, הסוחר וכמוהו

 לתרבות הזקוק פרימיטיב שהוא כאן
 העובר, בעלבון חשים האשכנזית,

ולבני־בניהם. לבניהם ריבית, בתוספת
 העולה הנפשית, במצוקתם

 פנו הכלכלית, מצוקתם על אף
האידי אל הזה הציבור אנשי

 המעניקה הלאומנית, אולוגיה
 הליכוד, ואל רוחני, פיצוי להם

פוליטי. בית להם המעניק
 של טיבה על בוויכוח טעם כל אין
עובדה. היא עובדה זו. עובדה

מא[יסטי1הה המחנה יצריח רא אם
של ליבו אל הדרו את למצוא

על וגזר י, המיזוח ־׳ היהוו הציבור
הנאשיום אל להידרדר המדינה

 רוח-הנכאים. של יותר, העמוק
מוצדקת. היא זו, ומבחינה

 יכול ציונים, לחלק שרוצה **י
 שהוא למערך, ״מגיע״ שזה לטעון

 כמי ההיסטוריים. מחדליו על ״נענש״
 עוד תנועת־העבודה את שהזהיר
 והמחפיר האדיש שיחסה 50ה־ בשנות
 היום, בבוא בה יתנקם המיזרח לעולי־

לאידה. לשמוח בהחלט לי מותר
 ואוי הזה, לאיד אוי אך

 רק לא כי הזאת. לשימחה
 המדינה אלא נענש, המערך

כולה.
 את להאשים אי־אפשר כן: על יתר
 אותו להפוך טעם ואין בלבד, המערך

 ההומא־ המחנה כל לשעיר־לעזאזל.
 יכול אינו מאיתנו ואיש אשם, ניסטי

 הזהיר אם גם האחריות, מן להתחמק
מועד. בעוד והתריע

 בל על ההומאניפטי, במחנה
 ומתמיד מאז שררה גווניו,

 כלפי התנשאות של אווירה
ש הרגשה המיזרחי, הציבור

 ״אינו הזה הציבור בעצם
 לזה לקרוא קשה חשוב״.

הומאניזם.
ההמו בהפגנות להסתכל היה רי

 טהרת על שהיו עכשיו, שלום של ניות
 יהודים־ ללא — האשכנזי הצביון

 לתפוס כדי — ערבים וללא מיזרחיים
אירע. מה

 שהבחינו אנשים כמובן, חסרו, לא
 על שהתאוננו כך, על שהתריעו בכך,
 מלאכותיים נסיונות נעשו ושם פה כך.

 לרכוש לשכונת־התיקווה״, ״ללכת
 שהוא אליאב, לובה שכונות״. ״פעילי
 אף כולו, זה למחנה מאוד אופייני
 עיירות־ אל בעצמו והלך לכת הרחיק

ליבו. דם את שם ושפך הפיתוח,
 עכשיו זכה לא כי על התפלא לובה
 בהן. שחי בעיירות המיזרחיים בקולות
 הגדולה השקעתו כי על נדהם המערך
 לא עדתיים בעסקנים משמע) (תרתי
פרי. הניבה

 • שניתן המחשבה עצם אך
 באמצעים הבעיה את לפתור■

 מידה בה יש כאלה מלאכותיים
אשכנזית, התנשאות של רבה

 המערך, של ההיסטורית אשמתם
 ההומאניסטי והמחנה תנועת־השלום

 שום עשו לא שהם בכך טמונה כולו
 ולהתמודד התופעה את להבין נסיון
ברצינות. עימה

ול להבין — פירושו להתמודד
 של והריגשי הרוחני עולמם את העריך
 בבניית אותם לשתף הזה, הציבור המוני
 יכולים הם שבו ופוליטי רעיוני מיבנה
 ליבם, לרחשי להקשיב ״בבית", לחוש
 המיזרחית לאינטליגנציה יד לתת

מקירבם. הצומחת החדשה
ה הבעיה מוקד כיום זהו

כולה. ישראלית

ובמים־ במערך להסתכל דאי
 את להבין כדי לו, הנלוות לנות

רוח־הנכאים.
 מסוגל בכלל זה מערך האם
 מנהיגים האם זאת? לעשות

 יוכלו הם האם לכך? יצלחו אלה
 במו פוסוליפטיס עם להתחרות

 שלוחי־רפן לאומנים לוי, דויד
 כמו גזענים שרון, אריאל כמו

 קלה שמלאכתם פהנא, מאיר
לאין־שיעור? יותר

 הכוחות, היכן המנהיגים, היכן
 משימה עצמם על לקבל שמסוגלים

 הישראלי, הרקולס היכן זו? כבירה
 שיתמודד הגיבור, שימשון של יורשו

המשו אנשי־הרוח, היכן התפקיד? עם
 שיניחו העיתונאים, הסופרים, ררים,

חדשה? וריגשית רוחנית תשתית
 זעם את שעורר דנקנר, רווקא

 הבעייה על במאמריו המיזרחי הציבור
 הדברים. בין הקשר את מוכיח העדתית,
 הציבור בפני ירק אשר והמערך,
 את להעניק סירב כאשר כולו המיזרחי
 שהיה נבון, ליצחק הראשון המקום

השתנה. לא אהוב־הקהל,
 פנימית מהפכה לעבור המערך חייב
 ללא־הכר, עד פניו את שתשנה עמוקה,

זו. למערכה לצאת שיוכל כדי
 כפי לכך, מסוגל אינו המערך ואם
 אחרים כוחות חייבים זה, ברגע שנראה

ולהתמודד. לקום
הדמוק גורל כולנו, גורל

 המדינה גורל הישראלית, רטיה
בכך. תלויים עצמה
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