
 בזכויות להכיר נכונותנו על ומשכנע כן
 שהפלסטינים ודרישתנו — הפלסטיני העם

 תוך מדינה ויקימו ישראל בזכות יכירו
ישראל. עם שלום

חשובים. היו שלנו הנאומים רק לא אבל
 את עצורה, בנשימה כימעט שמענו,

 מוחיי־אל־דין. חאלד של המזהיר נאומו
היסטורי. רגע זה היה

 עמד עבד־אל-נאצר של ידידו
 אנשי־ עשרות ובאוזני הכמה, על

יש : כפשטות אמר ערכיים צמרת
 את לשלול אפשר קיימת. ראל

 היא אכל הפוליטיים, עקרונותיה
 היא כאו״ם, חכרה היא ייטנה,
ל ויש העמים, כמישפחת הכרה
עימה.״ לשלום חתור

 כוחות־ ״יש :אלינו בפנותו מכן, ולאחר
 אמיצים, אבל קטנים, הם בישראל. שלום
במאבקם.״ להם לעזור חייבים וכולנו

 כיניהם התחרו הכמה, מן כשירד
 כמחיאות־ והישדאלים הערכים

כולוניה. של הרוח פוערות. כפיים

אמת שו רגע
 עמדתי עוד לנאום, תורי שבא ן-
 מוחיי־אל־ של דבריו התרשמות תחת ^
דיו•

 הפעם נאום. לפני להתרגש נוהג אינני
 לא בכתב. נוסח לי הכנתי לא התרגשתי.

 לקרוא רציתי לא וגם לכך, זמן לי היה
 בפני להסתכל רציתי הנייר. מן דברים
 מדבר שאני בשעה הערבים, ובעיקר הקהל,
אליהם.
שו ארוחת־הצהריים, בשעת כן, לפני
 באוזניו והשמעתי ערבי, ידיד עם חחתי
 הערות כמר, לי העיר הוא רעיונות. כמה

 באוזני אחר או זה דבר מצלצל איך —
מאוד. לי עזרו אלה הערות ערבי.

 כקביעה דברי את לפתוח רציתי
 מחנה מייצג שאני חד־משמעית

 ישראל ושקיום ישראלי, פטריוטי
 לכל מעל כשכילנו הם וביטחונה

וויכוח. דיון
 שתתקבל בצורה זאת להגיד רציתי אבל
החל ובהזדהות. בהסכמה הערבים על־ידי

 מתן של בטכסיס זאת לעשות כן, על טתי,
 נזיסגרת (ראה ציוניים לקנאים תשובה
).19 בעמוד

 בסיס מהו מייד להם להגיד רציתי
 כרטיס־ להציג כדי שלנו, תובנית־השלום

ביקור.
 רואה שיאני להם להגיד רציתי

 מילחמת־ ששת-הימים כמילחמת
 להתפוצצות לגרום מבלי — מגן

 תוקפנות כה רואה ערכי כללית(כל
ישראלית).

 מרגיזה שאינה בצורה להם, לומר רציתי
 משפיעים שלהם שהמעשים מקוממת, או

 דעת־ את לשכנע סיכויינו על מאוד־מאוד
הישראלית. הקהל
 עושים איך אבל עיני. לנגד עמד זה כל
 ללב, שתחדור בלשון דקות, בכמה זאת

 מושג אין מהם שלאחדים אנשים באוזני
 שונים מושגיהם שכל בישראל, הנעשה על

 פעורה מילחמת־הדורות ושפער משלנו,
ובינינו? ביניהם

 תופיק אמנם, להיכשל. לי שאסור ידעתי
 יכלו הערבים אבל — לפני דיבר טובי
 הוא כמונו, ערבי הוא טוב, ״נו :לומר

 מה לא זה אומר שהוא מה פלסטיני.
חושבים.״ שהיהודים

 שדיבר הראשון הישראלי־ד,יהודי הייתי
 יחרוץ זה איכשל, שאם ידעתי בוועידה.

 בוועידה. המישלחת פעולת על הדין את
 זאת לי אמרו ואחרים ערביים ידידים
מראש.

 דממה שררה לנאום, כשקמתי
 מחי־ אפידו העתיק. כאולם דקה

 שכהן הנימוסיות, אות־הכפיים
 לא הקודמים, הנואמים נתקבלו
 עליתי מעיקה בדומיה נשמעו.
 הסתירו הטלוויזיה אורות לדוכן.
 ולא עמדתי הקהל. את מעיני
כדיוק. להתחיל איך אפילו ידעתי
ה גברה הראשונים, המישפטים אחרי
כהונתי שנות בשמונה יותר. עוד מתיחות
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