הזמנית .הוא הזר להשקפתו הקודמת.
★
★ ★

פגישזז ברחוב עבאס

ווסטום בסטוני
.זה מעציב ,אבל זה לא מפתיע׳״ הפליט
השבוע אחד ממכריו של רוסטום בסטוני.
כי תולדותיו של הגבר גבה־הקומה ,בעל
הרקות המכסיפות ,הן טראגדיה פוליטית־
אישית׳ שהתקדמה בהתמדה ובעיקביות לק
ראת סיום עגום.
רוסטום היה תמיד אדם בעל נטייה פולי
טית מובהקת ,ובעל תחושה חזקה של
יעוד אישי .עוד בנעוריו פלירטט עם ה־
טרוצקיסטים .לאחר מכן בא במגע עם
הקומוניסטים הערביים ,שהתפלגו אז )ב
אמצע שנות הארבעים( מפק״פ היהודית,
ונקטו קו ערבי לאומני .אולם גם אלה לא
משכו את לבו .לכן פנה אל כיוון ,שהיה
בימים הדם — לפני מלחמת־העצמאות —
בלתי־רגיל ביותר.
בסטוני הצעיר למד עברית ,נרשם לטכניון
החיפאי .הוא התקרב למפ״ם ,העריץ ב־

ף■ ר א׳ טי ת ע 4ע  ,1כשאך נדם קול ה־
^ תו ת חי ם ,התקיימה בדירתה של משפחת
בטטוני ,ברחוב עבאם  47בחיפה ,פגישה
מוזרה .שניים מן הנוכחים לבשו את מדי
צה״ל ,השלישי לבש לבוש ערבי כפרי ,ו
הרביעי חולצה ומכנסיים אזרחיים.
אהד מלובשי־המדים ,קצין צעיר׳ היה
מאנשי המימשל הצבאי החדש ,אך לא
ויתר על השקפתו המתקדמת ,קישר בין
שאר הנוכחים .לובש־המדיס השני היה אורי
אבנרי ,שהיה בחופשה כתוצאה מפציעתו,
אן היה עדיין חייל .הצעיר הכפרי היה
השייך הדרוזי הצעיר ,ג׳אבר מועדי .הצעיר
העירוני היה רוסטום בסטוני.
מטרת הפגישה :לגבש מצע חדש לשו
תפות עיברית־ערבית ,לאור המציאות ה
חדשה שנוצרה כתוצאה מן ־,מלחמה ,ולש
קול אפשרות של פעולה פוליטית בכיוון
זה.
בפגישה הצטלבו שתי הגישות :תפיסת
המרחב השמי ,שגובשה על־ידי אבנרי לפני
המלחמה* ,ותפיסתו הפלסטינית של רוסטום
בסטוני ,אותה ירש מאהרון כהן.
תוך ויכוח נוקב וממושך גובש קו משו
תף :הרעיון כי מדינת־ישראל העצמאית
תכיר בקיומה של אומה ערבית פלסטינית,
ותעזור לד .לחולל מהפכה בחלקים הערביים
של ארץ־ישראל ,נגד שלטונות ירדן ומצ
ריים .עם הצלחת מהפכה זו ,תקום פדרציה
של מדינת ישראל ומדינת פלסטין ,כגרעין
לקונפדרציה שמית גדולה בכל רחבי ה
מרחב.
אחדות־הדעות היתר ,מלאה ,אולם קשה
היה לתרגמה לשפת מעשים פוליטיים .מצב־
הרוח במדינה ,שיכורת־הנצחון ,לא היה
כשר להקמת תנועה חדשה בעלת רעיונות
כאלה ,שהיתר ,יכולה לפלס לראשיה דרך
מהירה אל ההצלחה הפוליטית .על כן
התפרדה החבילה .ג׳אבר הדרוזי הצטרף ל-

•רידחו

 -----------ש ל ------------

מ 1ה י ג
מיוחד אדם אחד ,שגילם בעיניו תפיסה
נועזת חדשה .היה זה אהרון )״אהרונצ׳יק״(
כהן.
אהרונצ׳יק הטיף להשקפה ,שעשתה רושם
עמוק על רוסטום .עיקרה :קיימת אומה
ערבית פלסטינית .ארץ־ישראל היא מולדתם
המשותפת של אומה זו ושל האומה העב
רית .על כן חייבות שתי האומות להקים
במשותף מדינה עצמאית ,שתהיה דו־לאו־
מית.
הרעיון הדו־לאומי היה אז הקו הרישמי
של מפ״ם כולה .אולם אהרונצ׳יק הוסיף
לו מימד חדש :ההודאה בזהותם הלאומית
של ערביי פלסטין ,והדעה כי כדאי ליישוב
העיברי לעודד לאומיות זו ,כדי שתהפוך
לו בת־ברית .רעיון זה דיבר אל ליבו של
רוסטום ,עורר בו הד עמוק .כי הוא ענה על
שתי שאיפות ,סותרות־כביכול ,של בסטוני
הצעיר :השאיפה לתקומתם של ערביי פלס
טין ,והשאיפה לאחווה עיברית־ערבית.
שאיפה כפולה זו הועמדה במיבחן קשה
כאשר פרצה מלחמת־ד,עצמאות .רוסטום לא
מצא בלבו את הכוח הנפשי לדגול בהשק
פתו ,כאשר ניראה כי העולם בולו קם
נגדה .השאיפה הראשונה ניצחה בלבו את
השניה .על כן פנה אל הוועד הלאומי ה
ערבי בחיפה ,ביקש לשלחו לסוריה ,כדי
להתאמן שם ולחזור עם הלוחמים הערביים
לארץ .מבוקשו לא ניתן לו ,והתפתחות
המלחמה ריפאה את רוסטום מן הסטייה

10

מפא״י ,זכה מידיה למקום ככנסת .רוסטום
המוסלמי הצטרף למפ״ם ,זכה בו למקום
בולט כמנהיג חוגיה הערביים .אבנרי הקים
את מערכת העולם הזה ,שהפיצה רעיונות
אלה בהתמדה ,וגם לבדה.״
★
★ ★

האטזט 7יד סיר הבשר
ל ב ח י נ ה אישית ,הרגיש בסטוני נוח
מאד במפ״ם .מפלגה זו היתר ,זקוקה
למנהיג ערבי צעיר ,בעל הופעה מרשימה
וכושר־דיבור .בסטוני היה נואם מצויץ .הוא
עשה במפ״ם קאריירה מהירה.
כך הגיע רוסטום לכנסת ־,שניה ,כח״כ
ערבי יחיד של מפ״ם )שהיתר ,אז עדיין
מאוחדת( .הוא נאם ,כתב ,התפרסם ,אף
נשלח לחו״ל .אולם היתד ,לו מגרעת רצינית
אחת :הוא לא היה מסוגל לרמות את עצמו.
בסתר לבו ידע בסטוני כי אי־אפשר ל
השלים בין תפיסתו הערבית הלאומית ,ובין
מעשיה של מפ״ם .כי מפ״ם לא לחמה
מלחמה של ממש לביטול המימשל הצבאי
ושאר חוקי־הר,פלייה .היא נתנה יד להפקעת
אדמות ערביות ,ואף התיישבה עליהן .הצעו־
* בחוברת מלחמה או שלום במרחב ה
שמי ,משנת .1947
״ עד שנוסח כעבור תשע שנים ,המינשר
העברי ,בו נכללו וגובשו רעיונות אלה.

״למי אני אטה? אני
השבוע הביאה המשטרה לבית־משפט השלום בחיפה ,אשד ,צעירה ,בעלת פנים אינטלי־
ננסיות ,שידיה וכתפיה היו מכוסות חבורות כחולות .האשד ,הואשמה בהפרעת הסדר
לציבורי ובגרימת־נזק לרכושה של משפחת בעלה .״אני רוצה ללכת לקיבוץ,״ צעקה
האשה באולם בית־המשפט .״הם נמאסו לי עד מוזת.״
כך פרצה החוצה פרשת רוסטום וברברה בסטוני .למחרת הדיון המשפטי ביקר כתב
העולם הזה את ברברה ,בדירה בה התגוררה ,עד לפני זמן לא רב ,עם בעלה ושני ילדיה.
בדירה האירופאית שבכרמל הצרפתי — שעל קירותיה נתלו תמונות מודרניות וכונניות
עמוסות ספרים — היה חסר לא רק קפה וסוכר ,אלא גם נשמתה של הדירה.

מאת

ברבר ה בסטוני

חד הדברים הקשים ביותר לאדם,
\ * ה ו א לומר לעצמו :הפסדת .הפסדת לא
רק במאבק על הגבר המבוקש — אלא
הפסדת גם את החיים.
אבל עכשיו הכל השתנה .אני כבר נמצאת
מהעבר השני של כל זה ,ואני לא רוצה
שמישהו יחשוב עליו שהוא ■יתר רע מאשר
באמת .אין זו אשמתו שאיננו אוהב אף
אחד פרט לעצמו .עברו עליו זמנים קשים
מאד .הוא סבל חרפת רעב ומילדותו לא
היתד ,לו נפש אוהבת .לכן אף לו יש אמ
ביציה להיות מישהו .זה הדבר העומד ב
ראש כל מעייניו.
אמרו עליו כי מכר עצמו למפא״י ,אבל
זה רק בגלל שאנשים רואים כל דבר
באופן פשוט ושטחי .האמת היא שהוא אוהב
את הערבים שלו ,אלא שהוא אוהב אותם
בדרכו שלו — דרך עצמו.
אותו הדבר בדיוק היה אתי .הוא אהב
אותי כחלק מגופו ,אבל ברגע שהוא הגיע
למסקנה כי אני מפריעה לו בקריירה —
הפסיק להתעניין בי.
המכשול העיקרי היה בכך שאנו הגענו
אחד אל השני משני עולמות נפרדים .כל
אחד הביא איתו את מטען תרבות מאות ה
שנים שלו ,מבלי שאף אחד יסכים לוזתר
אף על כהו־זה.
★
★
★

אגדה אכזוטית

ך* ייתי אז בת  18ולא הבנתי הרבה
| ( מהחיים .קבלתי את תעודת הבגרות
והעפתי מבטים ראשונים על ־,עולם .באותו
זמן הגיעה אחותי אירנה ,לביקור אצלנו,
בפולין .עוד ב־ 1948נישאה אחותי ליהודי
ויחד עמו היגרה לישראל .אבל בעלה הר
וויח פחות מכפי דרישותיה ,לכן התגרשר
ממנו ,נישאה שנית לרופא ערב* ,ד״ר מופג
דיאב משפרעם.
אחותי ואני היינו שני עולמות נפרדים
אירנה היתד ,יפה מאד ,וקיבלה את חינוכו
בפולין הקאפיטאליסטיח .מטרתה העיקריו
היתה :כסף וקאריירה .אני קיבלתי
קומוניסטי ,ולכן ראיתי את החיים בצורר
אחרת לגמרי.
אבל ,בכל זאת ,כאשר הזמינה אותי
ביקור בישראל ,הסכמתי מייד .אולי
זה בעיקר משום שאז עוד טים
על ההבדלים בינינו ,באופן כל־כך
פרט לזאת ,אני חייתי בעיירה פולנית
ונסיעתי לישראל היתד ,היציאה ו,ראשו
שלי לעולם הגדול.
כאשר נחתתי בלוד — בייל* 1957
לא היתד ,לי תמונה ברורה על
וגם לא על הערבים .את היהודים
משנות המלחמה ,כאשר גורשו רעבים ו
יחפים למחנות ולגטו .על הערבים ידעתי עוו
פחות מזה ,בעיקר ממה שקראתי בספרים
אכזוטיים — כלומר ,כלום.
תיה בעניין פתרון בעיית הפליטים היו
מגומגמות ובלתי־רציניות .תמיכתה במהפ
כות ובמלחמות־שיחרור של הערבים מחוץ
לישראל היתד״ במיקרה הטוב ביותר ,מן
השפר ,ולחוץ.
במצב כזה ,יכול היה ערבי צעיר להס־ק
אחת משתי מסקנות :לנטוש את סיר־הבשר
של מפ״ם כדי לצאת למאבק עצמאי וקשה,
או לוותר על העקרונות ולהפוך לקארייריסס
ציני .בסטוני לא היה מסוגל לא לזה ולא
לזה .הוא הפך ד,אמלט מעונה ומשוסע.
זר ,היה מצב־רוחו של בסטוני כאשר
הרים משה סנה את נס המרד ימפ״ם ,יסד
את מפלגודהשמאל העצמאית שלו .חבר־
הכנסת בסטוני הצטרף אליו מייד .אולם
חיש מהר נתברר לו כי הדבר כרוך בוויתור
על מקום בכנסת ועל שאר ד,מישרות .כי
סנה צעד לעבר מק״י .ומק״י ,שיש לה
קאדר ערבי חזק ומגובש ,לא היתה זקוקה

אבל מיד כשהגעתי ארצה ,מצאתי עצמי
באמת בתוך אגדה אכזוטית מוזהבת ,בה
שמשו בערבוביה פאר מזרחי ולוקסוס מער
בי .אחותי ניהלה בית גדול :שלושה משר
תים ,מכונית פאר עם נהג ,כסף שמעולם
לא נספר .אימה אירגנד ,מסיבות ,לקחה
אותי למועדוני־לילה.
חייתי כמו בחלום .כמו תחת השפעה
נארקוטית .לכן כאשר הכריזה אימה ,כע
בור שבוע ,כי עליה להשיא אותי לערבי
עשיר ,ושאין לי מה לחזור לעוני בפולין,
אפילו לא התנגדתי.
החלו לחפש לי שדוכים .זה היה מגוחך.
היה זה כאילו הוציאו אותי ■'מכירה ,עמדו
על המקח ובדקו אותי כמו סחורה.
לכל זה נוספה פרשה אחרת .לאימה לא
היו ילדים ובעלה רצה מאד בבן .הוא הת
חיל לשכנע אותי שאסכים ללדת בשבילו.
הוא היה מוכן לשלם לי כמה אלפי לירות.
לפי התכנית הייתי צריכה להשאיר להם
את הילד לאחר הלידה ,ועבור זה אקבל
את שכר לימודי באוניברסיטה בירושלים.
כמובן שסרבתי .לא יכולתי להבין איך
מחשבה כזו יכולה בכלל להתגנב למוחו.
אבל עוד פחות הבנתי איך אשתו ,שהיא
אחותי ,יכולה לנסות לשכנע אותי לעשות
דבר כזה.
כעבור זמן מה נפסקו מאמצי השכנוע
שלה והיא החלה לפחד ממני .היא פחדה
שבגלל התנגדותי יחליט בעלה להתגרש
ממנה כדי לקחת אותי לאשה.
עד שבאחד הימים שמעתי לראשונה את
השם רוסטום בסמוני .גיסי אמר ש־היה לי
טוב אם אנשא לו ,כי רצוי לצרף אותו
למשפחה .הלבישו אותי בשמלה לבנה ו

ההורים

במיוחד לבסטוני כנציגה בכנסת הבאה.
בסטוני מיהר לקפוץ חזרה למפ״ם .המפ
לגה החזירה אותו לחיקה .אולם היא לא
שכחה את סטייתו .אם התאפקה קודם לכן,
בקושי ,למראה גילויי לאומנותו הערבית
של בסטוני ,הרי החליטה עתה בשקט שאין
לו מקום בכנסת הבאה .כי מפ״ם אינה
אוהבת אנשים עצמאיים ,שא*נם מקבלים
ללא פיקפוק מרות מוחלטת — בייחוד כש
הם ערבים.
וכך ,כאשר הגיע המועד לגבש את רשי־
מידו׳,מועמדים של מפ״ם לכנסת השלישית,
נשאר רוסטום בסטוני בחוץ*״ .במקומו בא
*** העתון הערבי של מק״' פירסם אז
שמועה כאילו קיבל בסטוני מידי נזפ״ם
סכום של  5000ל״י ,כפיצוי תמורת אי־
החזרתו לכנסת .בססוני איים להגיש תביעה
על הוצאת־דיבה ,זכה להתנצלות.

