
 הנושה ער אבנו■ אוו■ האמת. את סירבה עיואק ■הוד■ ער סידות־הטרוויזיח
 - עדיו■ בבגדאד בבתי־כנסת הפצצות הנחת דטשטשה: הסכימו שהנר
ראוץ רעלות ולשכנעם היהודים בץ פאניקה ויצוו ו■3 המוסד, שריח■

 ״קהילת על ידרת-הכתבות ך*
ה בשלושת ששודרה בבל״ יהודי ^

הישר בטלוויזיה האחרונים שבועות
וחרפה. בושה היתה אלית,
פרי שהיתה מפני בושה, היתה היא

 על כתם הטילה היא להחריד. מיטיבית
 גם שהציגה * בכך יהודי-עיראק, כל

 כאשר למשל, פרימיטיבי. באור אותם
 נשמעה היהודים, מיבלות על דובר

 זוהי כי ונאמר מחרידה, נשית צריחה
היהודית. הקהילה זעקת

 סילפה הסידרה מזה: גרוע
היהו הקהילה מצב את לחלוטץ

האחרו בדורות בעיראק דית
נים.

 של ארוך סיפור זהו הסידרה, לפי
 בני ששוחררו עד ומצוקה, עינויים סבל,

מדינת־ישראל. על־ידי הקהילה
 היתה בעיראק לגמרי. שונה האמת

 כמעט למעשה פורחת. יהודית קהילה
 של והרוח הכלכלה בחיי היהודים שלטו

הם האינטליגנציה, היו הם המדינה.

 לסד וגרמו ההמון את החוזרים
לבגדאד. כניסתם ערב גרום,

 העובדה את לטשטש רצו הבריטים
 יורש־ בראשות הישן־חדש, המישטר כי

 מיש־ אלא אינו עבד־אל־איללה, העצר,
 להסיח נועד הפוגרום בריטי. סר־בובות

הלאו החרות שואפי ההמונים, רעת את
מית.

 היהודים מצב היה הפוגרום, אחרי גם
 פרחו. חיי־הקהילה רע. מלהיות רחוק

הקומוניס התנועה את רדף המישסר
 ראשיה מבין שרבים המחתרתית, טית
 כקד נרדפו אלה אך — יהודים היו

 הערביים. חבריהם כמו מוניסטים,
 יהודי סוחר תליית של היחיד המיקרה

 בעוון יורש־העצר, של ידידו עשיר,
הת את שינה לא ישראל, עם מיסחר
מונה.

ב הציונית המחתרת של הישגיה
 לישראל העולים זרם דלים. היו עיראק

 על חלמו לא היהודים המוני דקיק. היה
המלוכני במישסר בטחו הזקנים הגירה.

סתאל תסריטאי־בימאי
אינטליגנטית הבעה

הדינא הפוליטית התנועה את הנהיגו
הקומוניסטית. התנועה — ביותר מית

פוגרומים, ידעה לא עיראק
ב מדינות-אירופה שידעו בפי

הי הפוגרום הדורות. מרוצת
 בנסיבות אירע בעיראק חידי

 נפילת אחרי לגמרי: חריגות
 הפרו-גרמני הלאומי המישטר

 שלא השניה, במילחמת־העולם
 הבריטים הסיתו ביהודים, פגע
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 תיקוותיהם את תלו הצעירים ההאשמי.
 פני את שתשנה הקומוניסטית, בתנועה
בעיראק. הדברים
 1948ב־ ארץ־ישראל מילחמת בימי

 וחילקו לרחובות הקומוניסטים יצאו
 מוסקווה, כמו המילחמה. נגד כרוזים

וב ארץ־ישראל בחלוקת תמכו הם
 כמו בעיראק, היהודית. המרינה הקמת

פופו המילחמה היתה לא במצריים,
המצריים, הקומוניסטים כמו לרית.

הקומו חשו יהודים, היו מהם רבים שגם
 דעת־הקהל כי העיראקיים ניסטים

זה. בוויכוח לצידם נוטה
 העיראקיים היהודים רצו אלמלא

 2500 ישבו שבה במולדתם, להישאר
 בהמשך שקרה מה קורה היה לא שנים,

 השנויות־ביותר הפרשות אחת —
 בדור היהודי העם בתולדות במחלוקת

האחרון.
 הפצצות פרשת — זו פרשה

 בסיד־ הוזכרה — העיראקיות
 כדי ובעיקר כוזבת, בצורה רה

ולהש לגנוז להעלים, להסתיר,
ביח.
 תמונה נתנה כולה הסידרה אם
פרי אידיאולוגיה לפי תפורה כוזבת,

 בפרשת־הפצצות הטיפול הרי מיטיבית,
השערוריה. גבולות את עבר

 ערימות ^
פזביס של 9

ב היחידי האינטליגנטי דבר ך*
 של פרצופו היה כולה סידרה 1 !

 הוא פתאל. סלים הבימאי־תסריטאי,
 כשהוא המירקע, על פעם מדי נראה

 מנענע אינטליגנטית, בהבעה מקשיב
 אינטליגנטית הסכמה לאות ראשו את

אילמת. אינטליגנטיות מקרין ובכלל
 היה לא ב״פרשה״ שהטיפול חבל

אינטליגנטי.
ב המוזרות התופעות אחת זוהי
 אחרות, דמוקרטיות במדינות ישראל.

 נסתרות פרשות שלו. את הזמן עושה
המש שנים. 30 ,20 אחרי מתגלות
 שתיקה, על תחילה ששמרו תתפים,

 המיסמכים האמת. את לגלות מתחילים
 לחוקרים הסודיים. התיקים מן יוצאים

 החומר, את לראות ניתן ולעיתונאים
לה חדש, באור ישנות פרשות להאיר

 המשמשות מעודכנות, למסקנות גיע
לעתיד. לקח

 כמעט ידועה זו תופעה אין בארץ
ב הערבי המרד אחרי שנה 50 בכלל.
 כאן לדבר ממשיכים ,1936 בשנת ארץ,

 ו״פורעים", ״כנופיות" ״פרעות״, על
 של רבות פרשות דום. הזמן עמד כאילו

מי בגדר נשארו מילחמת־העצמאות
 המציאות. עם קשר לו שאין תוס,

 התגלה, במצריים המפורסם העסק־ביש
 למיל־ נושא ששימש מפני רק חלקית,

בארץ. חמות־היהורים
 חמור שהוא העיראקי, העסק־ביש

 נשאר יותר, והשנוי־במחלוקת יותר
 )20.4.66(הזה שהשלם אחרי גם סמוי.

 כסקופ בראשונה, הפרשה את פירסם
 בכלי־תיקשו־ פורסם והדבר בינלאומי,

 הפרשה נדונה לא בעולם, רבים רת
הושתקה. היא בישראל.
מחיי זו פרשה דווקא אולם

 נוגעת היא אחראי. ניתוח בת
הציו האידיאולוגיה לשורשי

 הוויכוח את חושפת והיא נית,
אכז ״ציונות בין ההיסטורי

 הבלתי־ מנביאיה שאחד רית״,
 בן־גוריון, דויד היה רישמיים

ההומאנית. הציונות ובין
 הזדמנות היתה לסידרת־הטלוויזיה

 זה. בכיוון ראשון צעד לפחות לצעוד
 הפרשה את כיסתה היא זאת תחת

ה כל כזבים. של ערימה תחת מחדש
השקרים על חזרו אחד מלבד מרואיינים

 רק אך מכך, הסתייג אחד השיגרתיים.
דק. ברמז

ב בעיראק, באמת קרה מה
?50ה־ שנות ראשית

 שוהד ^
לשילטון 9

 הציונות בין המאבק ראשית אז **
עי שליטי העמידו ^■/והפלסטינים,

כבובות במיוחד. קיצוניות פנים ראק

 על יוותר אם זאת, לעשות יבול
העיראקית. אזרחותו

לע קריאה זוהי כי לכל ברור היה
 היה הפלסטינים, בעיני לישראל. לייה

 פירוש שהרי מחפיר, מעשה־בגידה זה
עירא יהודים אלף 130ש־ היה הדבר
שהוק הציונית, למדינה יצטרפו קיים

 היה לא אדמתם. על — לדעתם — מה
הסבר. כל זה לצעד

 נעשה שזה טענה ממשלת־בגדאד
הציונית, המרינה את להחליש כדי

 הביווו 30*1
 ן11הראע

ו1״\וו-1ב שד

)20.4.66(הזה״ ב״העולם הראשון המקום
המנסר את חוקר המוסד

,

 הפלסטיני בעניין ראו בריטניה, של
 נאמנותם את להפגין וזול נוח אמצעי

 רחוקים היו הם מזה חוץ הלאומית.
 תורם הבטוח והמרחק משחדהקרב,

העי שהעם גם יתכן לקיצוניות. תמיד
פולי לקיצוניות מטיבעו נוטה ראקי
טית.

 חלק לקחת נשלח העיראקי הצבא
 שם בצה״ל לו ויצא ,1948 במילחמת

 כאשר המילחמה, בסוף טוב. צבא של
 שהשתתפו הערביות המדינות שאר כל

 שביתת- הסכמי על חתמו במילחמה
 אחרי כך, עיראק. כך עשתה לא נשק,

 ועיראק ישראל בין קיים היה המילחמה,
שביתת־נשק. בלי מילחמה של מצב

כא הערבי, העולם נדהם לכן
 ממשלת-עיראק הבריזה שר

עי יהודי שכל ,1950ב־ לפתע,
מעיראק להגר המבקש ראקי

 אולם היהודים. את לקלוט תוכל שלא
עלוב. תירוץ שזהו הבינו הכל

ש בר־דעת לכל ברור היה
 בין חשאית עיסקה נעשתה
המ ובראשם עיראק, שליטי
 נוריאל-סעיד, המושחת דינאי

 היום עד ממשלת־ישראל. ובץ
 למנהיגים שולם כמה ברור לא

מד מעשה תמורת העיראקיים
 שהיה מי שכל ברור זה. הים

 הרוויח בעיראק לצלחת קרוב
 ה־ החרים באשר הון־תועפות,

 מן רבים של רכושם את שילטון
נשדד. פשוט זה רכוש העולים.

 הרושם נוצר הטלוויזיונית בסידרה
ב אחד כאיש היהודים קמו כאילו

 שניתן הקולקטיבי ההיתר דבר היוודע
וכזב. שקר והו אבל לעלייה.


