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 ר־ העתיקה בעיר מטיילים יהודים ני ***
 ארמני. של השטיחים לחנות מגיעים \1/

נכנסים. והם בעיניהם, חן מוצא אחד שטיח
ושו השטיח על הראשון היהודי מצביע

״כמה?״ אל:
לה מבלי הארמני, משיב לירות,״ ״אלף

עפעף. ניד
ו ארנק שולף היהודי, אומר ״בסדר,״

הביתה.״ השטיח את לי ״שלח משלם.
 השני היהודי פורץ החנות, מן בצאתם

 לא הזה השטיח ״השתגעתי! נדהמת: בצעקה
 אותו לקבל יכולת מאות! חמש אפילו שווה

 ה־ על עמדת אילו מאות, בארבע בקלות
מקוו!״

 ואומר: הראשון היהודי צוחק
 את לדפוק החלטתי אגל ״בטח!
 לא הוא עכשיו הזה. הזקן הרמאי

 עצמו את יקלל הוא בלילה. יישן
 אלפים!״ חמשת דרש שלא על

¥ ¥ ¥
ך ךי ר ע, ד ב ט  על המשא־והמתן היה ה
דפו פי על כמובן, מתנהל, שטיח אותו *4

 התנ״ך. מימי עוד הידועים אחרים, סים
הארמני. אומר היה ״אלף!״

״ה כצחוק. פורץ היה היהודי
 ״זה אומר. היה הזה?״ סמרטוט

עשרים:״ בקושי שווה
ה היד, שאולה?״ להורידני רוצה ״אתה

 הפרסי! השאח של שטיח ״זהו זועק, ארמני
!״900מ־ פחות אחת פרוטה אף

 משתווים שהיו עד הלאה, וכן הלאה וכן
ו אגורות, 53ו־ לירות 428 של מחיר על

שנחלו. הגדול בנצחון גאים היו שניהם
 כמיזרה, רק ולא - השיטה זוהי

כולו. כעולם אלא
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 כלפי גם ננהג,כף לא מדוע — כן ם
עם־הסוח־ ימימה מימים שהם הערבים,

 העמידה את שהפך עם הידיעה, בה״א רים
לאמנות? המקח על

 שאל שלא כישראל אדם אין
 הממשלה מראש זו, שאלה פעם
כשוק. החנוונים אחרון ועד

 לוי עם ארוכים ויכוחים כך על לי היו
 משא־ של גאון היה הוא המנוח. אשכול
 והוא והתפשרות. התמקחות של אמן ומתן,
רו אתה פתאום ״מה בפשטות: אותי שאל
 שלנו, האחרון המחיר את מראש שנגיד צה

זד,?״ מיסחר מין איזה
 מוכנים שאנחנו לומר עלינו מדוע ואכן,

 סידו־ שלום, תמורת ביוני 4ה־ לגבול לסגת
וכו׳? פתוחים, גבולות רי־בטחון,
 נוהו. היה נורמלי סוחר איזה

כך?
ההפו בשיטה לנקוט מחייב ההגיון הרי

 לא מציעים שאתם ״השלום להגיד: כה.
קילו עשרה של נסיגה בקושי כלום. שווה

 יותר אחד קילומטר לא אף מה? מטרים.
 ה־ חיסול וגם שלום נותנים אתם !30מ־

קילומט חמישים נסוג בסדר, אז פידאיון?
מב שתהיו שכם, את לכם ניתן וגם רים,

סוטים.״
חוד במשך המקח על עמידה הלאה, וכן
 שהיה עד קילומטר, כל על ושנים, שים

 קו בין מקום באיזשהו החדש הגבול נקבע
 היו הצדדים ושני הירוק, והקו הפסקת־האש

וישמעאל. ישראל על ושלום מרוצים,
 על המתכפם הגיון פשוט, הגיון

 מאיתנו. אחד כל של נסיון־החיים
ה גם אלא הניצים, רק שלא הגיון
 כו. דוגלים ובכנסת בממשלה יונים

¥ ¥ ¥ כי אלה כל את לשכנע מכקש ני ^
 מועבר כשהוא מיסודו, מוטעה זה הגיון
שלנו. למציאות

ד על לעמידה מקום יש אמנם,
וה עמים, כין במשא-ומתן מקה

 רכות דוגמאות מכירה היסטוריה
מספור.

המלח בתום לקרב. יוצאות מדינות שתי
מת המשא־ומתן, שולחן ליד יושבים מה

לח רוצה המנצח החדש. הגבול על מקחים
 על רק לוותר משתדל המנוצח הרבה, טוף
יכולות נוספות מעצמות האפשר. ככל מעט

 עצמן. של לאינטרסים דאגה מתוך להתערב,
באמצע. אי־שם כלשהי, פשרה מושגת בסוף

ב וסטפאליה, של השלום על בפרק עיין
 על בפרק או שלושים־השנים; מלחמת תום

נפוליאון. מלחמות בתום הווינאי, הקונגרס
 מהותי הבדל שיש היא האמת

 ההן, המלחמות לבין מלחמתנו כין
 אינו דיין שמשה מפני רק ולא

 טא■ אינו אכן ואכא ואלנשטיין,
ליראן.
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ה והעולם ישראל שכין מלחמה1 ^

 מדינות בין רגילה מלחמה אינה ערבי ן !
 על סיכסוך בגלל לקרב שיצאו מבוססות,

רצועת־אדמה.
 לה ואין — לגמרי אחרת מלחמה זוהי

בהיסטוריה. רבים תקדימים
 זה, סיכסוך מהות להכין כדי
הרפואה. מעולם דוגמה ניקח

ו אדם, של מגופו כלייה רופא לוקח הנה
אחר. של בגופו אותה שותל

ב — מייד מגיב מקבל־האבר של גופו
 האם שואל: הוא אין קיצונית. עויינת צורה
 טובה הכלייה האם לי? להיטיב הרופא רצה

בלעדיה? אמות אולי לקיומי? וחיונית לי,
 כדחייה. מייד מגיב הגוף לא,
 כדי כוחותיו כל את מגיים הוא

כ שנשתל הזר האבר את לדחות
תוכו.
 הקיים ביולוגי, צו זהו ברירה. לו אין

 לנו דרוש הוא שנים• מיליוני מאות מזה בנו
ה לרוע ופציעות. מחלות על להתגבר כדי

השתלת־אברים. נגד גם פועל הוא מזל,
תשו מצאה לא עדיין המודרנית הרפואה

ה התנגדות אומנם זו. לבעייה סופית בה
להי יכולה בתוכו, הנשתל זר, לאבר גוף

תרופות. על־ידי חלש
 של כמיקרה שרק לי נדמה אך

ובמיו סוג, מאותו אכר השתלת
 קרוכ-מש- או אח־תאום של חד

 מוחלטת. להצלחה סיכוי יש פחה,
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 הציונית ההתיישבות של היסטוריה

כזה. לניתוח דומה בארץ־ישראל ן ן
 המרחב בגוף שתול אכר אנחנו
הערכי.

טו היו הנה, באו כאשר אבותינו, מניעי
 ואף ולהיבנות, לבנות רצו הם ביותר. בים

הז הם הערבי. העולם את יבנו כי האמינו
שה לפני כאן, היו שאבות־אבותינו כירו

לערבי. הפך מרחב
 כמו הגיב הערכי המרחב אכל

 - זר אכר בו שנשתל גוף, כל
 גייס הוא האכר, את דחה הוא
ול להמיתו כדי הנוגדנים כל את

הוציאו.
הצדק? כאן היכן כן, אם

 הרופא שאל כאילו אווילית, שאלה זוהי
 הכלייה צודק? מי — הכלייה השתלת אחרי

אותה? הדוחה הגוף או
 להתווכח יכול אינו ביותר הצדקני האבר

הביולוגיה. עם
ש טבעי, תהליך כאן שיש להבין עלינו

 שהגיבו כשם בדיוק מגיב היה אחר עם כל
בלתי־הגיוני, אינו שקרה שמה הערבים,

 באופן דווקא מגיבים הצדדים ששני אלא
כמוהו. מאין הגיוני

ו להינתק רוצים איננו שאנחנו ומכיוון
עומ במלחמת־נצח, רוצים איננו וגם למות,

 את גם המטרידה השאלה אותה בפנינו דת
המודרנית: הרפואה
 את לקכל הגוף את לשכנע איך
השתול? האכר

ש לכך הערבי המרחב את להביא איך
ש בנו, שיכיר כאן, קיומנו את יקבל י ש
ים עימנו? ל

 מאד גזורים ו״השלמה״ ״שלום״
ה שלנו, כמיקרה אבל פועל. תו

ה מ ל ש  וחשוכה" לשלום, קודמת ה
ערוך. לאין ממנו
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 ה־ של הנזעמת זעקתו את שומע ני

 גבי מעל ההמונים את המסעיר דמאגוג,
מירפסת:
 איננו איש! של להכרתו זקוקים ״איננו
איתנו! להשלים דורשים
 של לחסדיו עוד זקוק אינו היהודי ״העם

! ש י א

 עצמו, על ומגן בעצמו, מכיר ישראל ״עם
אויבינו! כל את לקח ללמד מוכנים ואנו

 אם לנו איכפת ולא — מפד, נזוז ״לא
 לא!״ או עימנו משלימים שכנינו

 אבל מלהיבות. מילים כדורבנות. מילים
בהן? יש משמעות איזו

 יש כהכרה. מישחק כאן אין
 המרחב אם פשוטה: כעייה כאן
כ שלו, כחלק אותנו מקבל אינו
 המלח* הרי בן־משפחה, של אבר
סוף. כלי תימשך מה

ה כל יש סוף, לה שאין זו, ובמלחמה
 בתוכו, השתול והאבר כולו, שהגוף סיכויים

כחות. מאפיסת דבר של בסופו ימות
 את עוד לסלק יכול אינו הגוף
 אינו והאכר למות, מכלי האבר

הגוף. כלי לחיות יכול
 של הרפואי, הנס את לבצע הוא תפקידנו

בגוף. האבר שילוב
 כל זו, פשוטה מציאות רקע ועל

 ה• מחיי הדוגמאות ופל הדיבורים
 כלשון מסחרה, אלא אינם מיטהר

שכנינו.*
★ ★ ★

 התפת־ של שלב בכל כי מאמין ני ^
( הז היתד, הישראלי־ערבי הסיכסוך חות ץ

זה. רפואי נם לחולל דמנות
ו כראוי, הכעייה אובחנה אילו

 ה־ כעל המדיני האמן נמצא אילו
הנדיר. כישרון

 ששת־ במלחמת נצחוננו כי מאמין אני
 — נוספת גדולה הזדמנות סיפק הימים,

כליל. הוחמצה לא שעדיין הזדמנות
ה כראש עמד אסוננו, למרכה

דוו קריטית שעה כאותה מדינה
 1ה אשכול לוי - גאוני סוחר קא

מנוח.
 כלל הבין לא הוא אך הערכתיו. חיבבתיו,

ההזדמנות. את
 כמקומו כאה אסוננו, להמשך

 אכל סוחרת, אינה שאמנם אשה
 גולדה - צדקני כוויכוח כולה כל

מאיר.
 אותה מעריך או מחבב שאני לומר קשה

 כלל מבינה אינה היא גם המידה. על יתר
 ההזדמנות. את

הזדמנות? איזו
 אקט לכצע היא: ההזדמנות

 וגופנית נפשית השפעה כעל גדול,
 ריק■ עצם את שישנה כת-קיימא,

 ובינינו, המרחב כין מת-היחסים
השתול. והאכר הגוף כין

קילומט על בוויכוח תועלת כל אין כאן
מיסחרי. במקח־ומימכר רים,

הול ואיננו שטיח, לקנות באים איננו
שטחי־אדמה. למכור כים

 פסיכולוג-. נס לחולל כאן יש
 אשר את כאן, לעשות יש ולכן

ל כמקח־ומימכר: לעשות אסור
 דר■ כמחווה כקול, מראש, הכריז

הסופי. המחיר את מאתית,
 הנוף אברי בכל שיעביר מעשה לעשות

 כפי מתפשט, סרטן איננו הבשורה: את
 את לחזק היכול אבר אנחנו לכם. שאמרו

יצ ולא יתרחב שלא לגוף, הדרוש הגוף,
לגוף. השייך טמק,

ש בתנאי — שיהיה הוא שהיה, גבולנו
 להילחם עוד נצטרך ולא אותנו, יקבל הגוף

בנוגדניו.
ו מיפהר, לאנשי זקוקים איננו
 אנו מסחרה. לאנשי לא בוודאי
לרופא. זקוקים

 המילה תרגום אינה זו ערבית מילה *
 אין לרבים. שנדמה בם ״מיסחר,״ העברית

 האירופית המילה טל ערבי שיבוש אלא היא
נשף־מסיכות. ״מאסקראד,״




