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חתונתם של מורל ומחמוד :פרחים ,בלונים ,ולהב"ה
של שנאה
לקראת סוף ההפגנה ,נעלם העניין בחתונה עצמה ונשארו רק ה"מוות לערבים" וה"מוות
לשמאלנים" ,זה נשמע כמו טוקבק אינסופי .רשמים מחגיגת הנישואים
רועי צ'יקי ארד 23:05 17.08.2014

מאתיים מטר מחגיגת נישואי הזוג מורל מלכה ומחמוד מנסור באולמי 'שמש אדומה' בראשון לציון
התקיימה הפגנת הנגד של ארגון להב"ה .זו היתה הפגנה רוויית שנאה ,שהשתקפה במבט המפגינים
דרך הצרחות והאווירה הלהוטה .כמאתיים איש הגיעו לנסות להחריב את שמחת הזוג ,חלק ניכר
בחולצות "להב"ה – משמר הכבוד היהודי" .הם צעקו "אחמד טיבי מת"" ,מוחמד מת" ו"מוות לערבים".
"כולם יודעים את האמת אבל אל תתנו להם סיבות לכתב אישום" ,ניסה אחד ממארגני ההפגנה
להרגיע ,אולם הקהל לא הפסיק לנאץ אל חלל האוויר.
כשמישהו התחיל לקרוא "מוות לשמאלנים" ,אחד המארגנים ניסה להסות "שמאלנים הם יהודים" .אך
הבחור לידי הסביר כי "שמאלנים יותר גרועים מהערבים .אלה ערב רב" ,וזכה להערכה .זו הבעיה
בקיצוניות .תמיד מישהו מאגף אותך מהצד ,מהיר ומתוחכם יותר .אם פעם ארגון "יד לאחים" נתנו
את הטון ,בנצי גופשטיין התקשורתי יותר מלהב"ה גנב מהם את הבמה .ועכשיו ,ראש להב"ה הוא סמן
המתינות  -המבוגר האחראי שמנסה להרגיע את הקריאות להרג ערבים ,כדי להדגיש את הרעיון
המקורי.
"עם ישראל ערבים זה לזה ,אנחנו לא עם ככל העמים" ,אמרו המארגנים ,ולפתע הגיעה ניידת עם
מוזיקה חסידית .רבים מהצעירים נטשו את גופשטיין ובן גביר ,פרקליטו המלומד ,ורוקדים בצד.
גופשטיין ,שנותר עם שלט "משה רבנו מזיל דמעה" ,דיבר על הכפר שאליו תילקח מורל ,למרות שהזוג
מתגורר ביפו .גופשטיין ניסה להרגיע את להבות השנאה" .כולם רוצים שנגיד מוחמד מת" ,אמר "אבל
לא ניתן להם" .הוא ובן גביר הוסיפו לדבר על "מוחמד" החתן ,אך מישהו תיקן אותם והבהיר ששמו
מחמוד" .מוחמד ,מחמוד  -זה לא משנה" ,ענה גופשטיין" .אותו חרא" ,הוסיף מפגין אחר.
"זו לא גזענות" ,הבהיר מפגין בחולצה סגולה לצוות טלוויזיה זר" .פשוט אנחנו חוששים שבגלל
ההתבוללות ניכחד .הערבים לא רוצים אותנו חיים ולכן חשוב שהערבים יכחדו ושנשפיל אותם" .מול
המפגינים ,המארגנים ניסו לשמור על טון אחר" :גם אם מורל התאסלמה ,היא עדיין אחות שלנו ,לא
מוותרים על אף יהודייה .חתונה יהודית היתה צריכה להיות פה .עוד מעט הכלה תבוא לרקוד אתנו
פה"
הפגנת התמיכה בזוג הצעיר שהתקיימה במקביל ,היתה ההפך הגמור .אם פחדתי בהפגנת הימין,
הצד המסוכן בהפגנת השמאל קרה כשנתקעתי בחוט של הבלונים .המפגינים אחזו פרחים וצחקקו
ביניהם .נער עם חולצת נוער עבודה שר שיר של גידי גוב " -פרח שלי ,הו פרח" .אם במרכז הפגנת
להב"ה עמדו גברים ובשוליים כמה בנות ,בהפגנת התמיכה היה רוב נשי .כולם נראו מאושרים
ואוהבים" .ככה משיגים בנות" ,אמר לי ידידי סלים.
"אני לא גזען" ,אמר ציון מלכה מרמת גן ,ושלף ביד רועדת את תעודת הזהות כדי להראות ששם
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משפחתו כשם הכלה .הוא הסתייג מצועקי 'מוות לערבים' ואמר כי "מאות שנים שמרנו במרוקו על
היהדות בתנאים קשים .לכל יהודי אמור לכאוב שזה קורה .זה גרוע יותר מהשואה" .שנשאל מדוע הוא
מתערב בהחלטת אנשים להתחתן ,הוא השמיע טיעון מקורי" :זה כמו שהצמחונים נכנסים לך
לצלחת".
בין השלטים ,מוזר להבחין בשלט שהכין טוביה בן יצחק מירושלים ,והתייחס לעלילת "המאהב" מאת
א.ב .יהושע" .זה בשביל השמאלנים האינטלקטואלים" ,הוא הסביר ,ודרש משני ילדים עם כיפה
להחזיק את השלט הענק והמשונה ,הנושא טקסט ארוך באותיות קטנות" .אני רואה איך הערבים צדים
את הבחורות .וזה לא אני אומר לך ,תראה את זה ב'מבט שני' .אנחנו במלחמה .הם מיומנים
ומתחילים עם בנות מסכנות שזקוקות לכסף .אני רואה את זה מדי יום ,ומדווח על זה ללהב"ה וליד
לאחים .לקחו לנו  20אלף בנות" ,הוא אמר ,ובמקביל נזף באחד הילדים שהתרשל" ,תמתח את
השלט".
ההמון המשיך לצעוק לאורך ההפגנה "ערבי זה בן זונה" ו"חנין זועבי שרמוטה"" .כולם יודעים מיהי
חנין זועבי ,אבל זה לא המקום" ,ניסה שוב אחד המארגנים .גופשטיין התייחס לברכת הנשיא לזוג,
אחד הדברים האמיצים היחידים בקשר לאירוע הזה ,ואמר לריבלין "תתבייש לך" .הקהל קרא אחריו
"תתבייש ,תתבייש ,תתבייש" ,וגופשטיין ציין שריבלין נבחר בזכות טיבי.
הקהל נשאר להוט ,התקרב אט אט לכיוון האולם ,ומדי פעם זרק נפצים .המשטרה עיכבה בעקבות
זאת כמה מפגינים .כמה ממתנגדי החתונה נעמדו היכן שעמדו קודם אנשי השמאל והרגישו שכבשו
מוצב" .אני מאחלת לכל השמאלנים סרטן בלבלב" ,צעקה מישהי .חבורה ימנית נעמדה על עמדה
מוגבהת והתהדרה בכך שהיא ממתינה לירוק על שמאלנים ,כשבמקביל מכונית עברה ברחוב עם קטע
טראנס של "מוחמד מת".
לקראת סוף ההפגנה ,כל עניין הנישואים נשכח מהמפגינים ,ונשארו רק ה"מוות לערבים" ו"מוות
לשמאלנים" ,שנמהלים אלה באלה ,מעין טוקבק אינסופי .לאחר שהשוטרים קיבלו סנדוויצ'ים והכריזו
על סיום ההפגנה ,המשתתפים מחאו כפיים .שני נערי להב"ה תלו שלט "רציתי נכד קיבלתי שהיד" על
הגשר ,כשמתחתם אוטוסטרדה סואנת .אחד מהם הזהיר שהשלט יכול ליפול מהגשר על הכביש
ולגרום לתאונה .השני ענה לו "שיפול על מכונית של ערבי ,מה זה משנה" .חברו הזכיר לו שמדובר
בראשון לציון ,ולכן סביר שהשלט ייפול על נוסע שאינו ערבי .אך חברו חזר ואמר לו "אל תדאג,
השלט ייפול על ערבי".
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