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 ביקש )1255( הזה העולם מזעם, תולל
הא לקביעת רישמית ועדת־חקירד, למנות

 נדחתה, הבקשה הרוחות. ולהרגעת מת
 אז עמד בדגוריון־דייו־פרס מישטר כמובן,
בשיאו.

ת ו ר □ ותני פ
 על ליגללג שר־החקלאות, דיין, שה **
 שר־ על ״האם ושאל: ההמונים זעם !■)

 לפתוח לכוחות־הביטחון להורות הביטחון
 העוברים ותנים פרות על רק באש להבא

ל שמציע מי מצד היא צביעות ? הגבול את
 רצועת־ גבול על במישמרות־לילה הנהיג

מיקשת־אביטיחים.״ של תקנות־שמירה עזה
 ב־ ,כדרכו כך על השיב חוסיין ראשד

 ),1257( הזה העולם עמודי מעל גלוי מיכתב
מר אבטיחים, לא ״אנחנו הכותרת: תחת
,״ דיין

ראשד: פתח
 מר כ,•צלום׳, אפתה לא מיכתכי ״את

•צלום. אין ככפרי כי דיין.
קר הפקעת צבאי, מינדצל ייצ ״בכפרי

 (ההקדש הוואקף אדמות נזילת קעות,
 אלה, מכין קוויזלינגים. והרכה המוסלמי)

ר תוכל דיין, מר ו ז ו כ  למיכתכי פתיחה לד ל
,שלום׳.״ המילה כמקום זה,

 כותבים שרק המבריק, העיברי בסיגונו
 סנה בו, להתחרות יבלו מעטים ישראליים

 את שהטביע הרמטכ״ל״לשעבר, אל ראשד
:המדינה על הציני חותמו

הקו בכל במו אדוני, ״אודם,
 שחקני־מישנה, תמיד ישנם מדיות,

 השחקנים עבודת את המשלימים
 הפרו לא זה כמיקרה גם הגדולים.
 בצורת הופיעו הם באלה. שחקנים

 שבוע כמשך שונים. כתכי־עיתונים
הער האזרחים על התנפלו שלם

 הם לגזרים. אותם וקרעו כיים,
ה מרקע דעת־הקהל את הסיחו

הת את הזכירו לא הם מהומות.
 השידטונות. שד הרשלנית נהגותם

 אצל ליצור במאמריהם, דאגו, הם
 ויחיד: אחד רושם רק קוראיהם
מסו הערכים מתמרדים, ,הערכים

מאמ אותם שקראתי עד בנים׳.
 כארץ שישנם ידעתי לא רים,

ערכים... אוכלי־כשר
 ובשם דיין. מר השתנה, ״המצב

 אסור רשיון, כלי לנסוע די שאסור
מא :הסיכה לשתוק. גם עתה לי

 שבועיים לפני שהופיע מסויים מר
 חולד זה כמאמר ,הארץ׳. בעיתון

 נדף ללעג. הושמו והם המתים, זכר
 זילזול ושל הסתה •טל ריח ממנו

האדם. שד בערכו
 אחד עד־ידי נכתב לא זה ״מאמר

 אדם עד־ידי חוכר הוא הכתבלכים.
 הש״כ, של למחמאה זקוק שאינו

הש כעד אדם :ליעדו להגיע בדי
מה ניכר חלק ועל בממשלה פעה

 לא זה מאמר כותב והלא ציבור.
 משה מר אתה, מאשר אחר היה
דיין.

 היה שכבודו אמנם, לי, ״ידוע
ה את שזיעזעה בפרשה מעורב

 ששר לרגע חשבתי לא אך ארץ,
להת יכול אינו ישראל בממשלת

 של דרמת־הבתיכה מעד רומם
התח על־ידי אומללים, בתכלכים

 חלק נגד הסתה כמסע בהם רות
הארץ... מאזרחי

 שלכד היא דיין, מר ״...האמת,
 עד משלו סיפור מהבורחים אחד

ל עלבון. או דיכוי אפליה, מיקרי
 צבאי, מימשל יש ככפרים יושבים
 כערים ליושבים אדמות. הפקעת

 שני מוחמד. את המקלל פירחח יש
ש ושלישי לנאצר:׳ ,לך הצועק:

 שחור ,ערבי :העבודה כזמן לו שר
 לחלק ואילו חמור׳. של ראש עם /

אי סיכות יש הבורחים של אחר
ה ההרגשה עם המתמזגות שיות,
ועלבונות. דיכוי אפליה, של כללית

 לאפ- — אינו הערכי ״הצעיר
 מאניי עגבניית — אודי תעתך

 — גאווה יש זה לצעיר מייקר*.
 אדוני אותך, יצחיק שכטה דבר
עצבים... לי, נידמה דו ויש — השר

 כמאמרך יש דיין, מר זאת, ״כבל
 מעיד הוא כי משמחים. דברים גם
 במישרד• משמחת השתקעות על

מת שאדוני בך כדי עד החקלאות,
וכני אבטיחים כין לערבב חיל
 אחראי היה דיין משה שר־החקלאות •
 כישלון נחל כאשר כלכלית, לשערורייה אז

 מסוג עגבניות בארץ לגדל במיבצעו מוחץ
___ _מאנימייקר.

ו ת שב ד מ ש א ס״ן ר חו
 מערך מוריד אחד פגם רק אדם.

ל אותה והופך אדוני, השימחה,
 כתור — להעלות כמקום טרגדיה.

האב ערך את — שר-החקדאות
 עושה כני־אדם, של לערבם טיחים
 את ומוריד קטנה, טעות אדוני
 של לערכם כני־אדם של ערכם

אבטיחים...״

א ת ל ס ו ב ל
 שראיתיו כפי ראשד את זוכר £*ני

£  בא היד, בשבוע פעמיים שנים. באותן \
 ה־ ערבית. אותי ללמד כדי הביתה, אלי

 דקות, מעשר יותר מעולם ארך לא שעור
פולי במחלוקת מסתבכים היינו פעם בכל
בעברית. — בלהט להתווכח ומתחילים טית

 אהבותיו. על לי סיפר כך כדי תוך
 לקרובת־מישפ־ להשיאו תיכננה פחתו מיש
 חסרת־ ,שהיתר מפני סירב הוא אך חה,

 עימה. משותף דבר לו היה ולא השכלה,
 אחר, בכפר ערביה במורה התאהב הוא
 ביגלל בלתי־אפשרית, היתד, זו אהבה אך

ה אחרות. וצרות בתשלום־מוהר הצורך
הת הוא נפשות. בסכנת כרוך היה רומן
פסי מארצות־הברית, יהודיה בצעירה אהב

 והחל תל־אביב, בעיריית שעבדה כולוגית
 לא הוא היהודים. של כדרכם עימד, חי

 בניגוד לאשה, לשאתה להחליט היה יכול
 אך הערבית, ולמסורת מישפחתו לרצון

 אותה. לנטוש מסוגל היה לא גם
עגום. הפסיפס רבות, התמונות

האנאלפבטית האלזה שיר - ז • ז • ? - 1 -1ז

אורינטלית, אישה סתם אני • ■ד ד: : ז • ז : ד•
ולכ&ב. לקרא יודעת לא אני : • 1 •:י - - •

ללמד כשנסעת אהובי, לכן, : • ז לז-ו : ד־ ■•י 1

 מכתבים. צךיכה שאהבה אמר זה מי כי
 לכתב. ה־עת לא אתה גם פעם

לאהב. יפה ידעת ההם בימים :•״• ••• •ד ד : ז־ ••1־ • ■ד ־־
ולכתב! לקרא יודע אתה והיום

 חברי־המער־ של מסיבה :א' תמונה
הי חברתו עם בא ראשד בתל־אביב. כת

מש בחור משוחח. שותה, רוקד, הודית,
 •של חביבן נעים, איש־שיחה מקסים, לנו׳

 אחר שמישהו רואה הוא לפתע הביות.
 כ־ ממקומו מזנק הוא חברתו. עם רוקד

בקטטה. פותח כיסאות, מפיל נשוך־נחש,
 בתל־אביב. צוותא מועדון : '3 תמונה

 חלק הערבית. הבעייה על לוויכוח הוזמנתי
 אומר מישהו ומתלהט. מתנגד הקהל מן

וה ישראל בין שלום ייתכן לא שלעולם
 הוא ■שקט בקול בקהל. יושב ראשד ערבים.
יהו מיליון שישה הרגו ״הגרמנים אומר:

 הערבים עימם. שלום עשיתם ואתם דים,
מ האם יהודים, מיליון שי*שד, הרגו לא

ד -שלום עימם ייתכן לא כך שום
 ג׳ריס וסברי חוסיין ראשד :,ג תמונה

 מתווכחים. אנחנו הביתה. אותי מלווים
 מתלהב, קיצוניות, דיעות משמיע סברי
עצ את להקריב ישראל ערביי שעל טוען

 כופר אני הערבית. המהפכה למען מם
 עם בשלום שרק אומר זו, במחשבה בתוקף
 ראשד הפלסטיני. לעם תקומה יש ישראל

עומ אנחנו בגישתי. תומך לפ-שר׳ מנסה
 הלילה, של הקטנות ה־שעות עד כך דים

ויהודי. ערבים שני בדיד,ודה, ברחוב
להע היה יכול לא מאתנו איש

 יהיה ג׳ריים סכרי כי הדעת על לות
 מחנה- מראשי אחד הימים מן כיום

כ בביירות, אש״ף בצמרת השלום
גי את לעצמו יאמץ שראשד עוד

הקיצונית. שתו
רשי את להקים החלטתי 1965 בקייץ

 לבחירות חדש כוח — הזה העולם מת
ה את לראשד הצעתי השישית. לכנסת
סירב. הוא ברשימה. השני מקום

 לרעיון. להלהיבו ניסיתי לשווא
 :גדולה הזדמנות לו ניתנת הנה

כ הראשון הערכי החבר להיות
ה המימשל של זנב שאינו כנסת
 לפי הרוקד קומוניסט ולא צבאי

 גא נציג אלא מוסקבה, של חלילה
כ הערכי הציבור של ועצמאי
ישראל.

 חזרה חברתו שבור. היה ראשד אך
לער שיש עוד האמין לא הוא לאמריקה.

 במדינת־ישראל. כלשהו עתיד צעיר בי
 אך לארצות־הברית, להגר החליט הוא

חו כמה להישאר :מתנת־פרידה לי הציע

ב להשתתף כדי בישראל, נוספים דשים
 ברחוב הזה העולם רשימת למען הסברה
 מבלי שלה, מועמד להיות מבלי — הערבי
כלשהו. שכר לקבל

 ראשד פעל חודשים, כמה במשך וכך,
 תמורה ללא בהתנדבות, הרשימה, למען

 אף אחר, צעיר ערבי של לצידו כלשהי,
 עברנו מסראווה. אחמד — בן־כפר הוא
 ב־ ולרוחבו לאורכו הערבי היישוב את

 נואמים וראשד כשאחמד שלום״, ״שיירות
המר בכיכרו פתוח, ג׳יפ מתוך ברמקולים

כ הצביעו בבחירות הכפרים. של כזיות
 שהם ייתכן הרשימה. למען ערבים אלפיים
 דרושים שהיו האחרונים הקולות את סיפקו

אחה־החסימה. את לעבור כדי
 קורה היד, מה עצמי את שאלתי פעם לא

ברשי שני כמועמד הופיע אילו לראשד,
 אלף את עימו מביא שהיה ספק אין מה.

 אז לנו דרושים שהיו הנוספים, הקולות
 בימים השני, המנדאט את להשיג כדי

באדר־עופר. לחוק ׳שקדמו, ההם
ייעו את מוצא ראשד היה האם

 הדובר הופך היה האם ? בחיים דו
דו — ישראל ערביי של האותנטי

עצ גאווה כעל ערבי-לאומי, בר
ז ישראל עם בשלום הדוגל מית,

ה ר י ו־ג ד רס■ בגי
 מפעם- לארצות־הברית. עכר וא ך*

 דרישות־ ממנו מקבל הייתי בפעם ן ן
 חברתו את לאשר, שמשא •שמעתי שלום.

מר שהוא בנכר, מאושר שאינו היהודיה,
 לערבית מעיברית כמתרגם לחמו את וויח

הערבית. הליגה מי־שרד עבור
 בקאמ־ למסע־הרצאות הוזמנתי 1970ב־

הא את עברתי ארצות־הברית. •של פוסים
 ד,ופ־ מג׳זן פריינסטון, עד מהארווארד רץ

 להרצות הזמן הגיע ולבסוף ייל, עד קינם
במנהאטן. ניו־יורק, באוניברסיטת

 למראה האמנתי לא למקום הגעתי כאשר
 על־ תפוס היה האולם מן כשליש עיני.

 צעירים יהודית, להגנה הליגה אנשי ידי
ש שוחרים־לטרף, תוקפניים, לובשי־מדים,

 פלוגות־הסער אנשי את מעט לא הזכירו
 על-ידי תפוס היה כשליש עברו. מימים

 לא תוקפניים שניראו ערביים, סטודנטים
מ שמאלנים היו באי-המקום שאר פחות.

 והפגנות מילחמות־רחוב ותיקי הסוגים, כל
ויאט־נאם. מילחמת נגד

)11164( הוסיין ראשד
נחנק מתי

 ומו״ חמושים השוטרים, שלטו הכל על
 בנרתיקים נחים כשאקדחייהם כנים־לקרב,

מו לדיכוי־מהומות והמכשירים פתוחים,
 •של גופו על חיפדש ערכו הם בצד. כנים

האו באמצע עמד קצין־מישטרה נכים. כל
ב אלחוט, במכשיר בלי־הרף ודיבר לם,
 להרצאה. כמוסיקת־רקע שהיה רם קול

 חבילה, בידה שנשאה נערה נכנסה כאשר
 מידה חטפו שוטרים, שלושה לעברה זינקו

 החוצה ורצו במהירות־הבזק החבילה -את
תוכנה. את לבדוק כדי

 עשן, של כענן באולם עמדה המתיחות
בעין. לראותה היה שאפשר כימעט

 כבית• נמצא אני באירו חשתי
 בראשד. מבטי נתקל ואז משוגעים.

כש הראשונה, כשורה ישב הוא
המכוייש. חיובו את מחייך הוא

 אש״ף, למען עובד שהוא ידעתי כבר
אליו. אתייחס איך בטוח היה לא והוא

 טירוף של זה בים לראותו. -שמחתי
 אם הבית. מן כחלק לי ניראה נוכרי,
 מטורפים לפחות היינו מטורפים, היינו

אך אויבים, היינו אולי משלנו. בצורה

 רעהו. לנפש איש מבינים ׳ידידים, גם היינו
לדבר. והתחלתי לשלום, לו גיפנפתי
 שאל ראשד, אלי ניגש האסיפה בתום

 ̂ לאכול הלכנו עימו. לשוחח מוכן אני אם
 9 עראק, •שתינו ערבית. במיסעדה חומוס

 לו סיפרתי הנוסטאלגיה, גלי על הפלגנו
 תוכניתי את פירטתי בכנסת, המתרדדש על

 וברצועה. בגדה פלסטינית מדינה להקמת
 בביתו להיפגש מוכן אני אם שאל ראשד

בשימחה. הסכמתי פלסטינים. כמה עם
 •של המערבית בגדה אז התגורר ראשד

 צריכים היינו בניו־ג׳רזי. האדסון, הנהר
 אחרי בערב, •שמונה בשעה אליו לבוא

 כרגיל, פרינסטון. באוניברסיטת הרצאה
 עשר. השעה אחרי והגענו בדברך, תעינו

 ראשד גר שבה הקטנה, לדירה כשנכנסתי
הסף. על נעצרתי אשתו, עם

ו צעירים, מלא היה חדר־האורחים
 ^ חדר־ לשירותים, המעבר הפרוזדור, כמוהו

 כחמישים במקום היו המיטבח. המיטות,
מיש — הסוגים מכל פלסטיניים צעירים

מ המוחזקים, השטחים מן מירדן, ראל,
בלב ממחנות־הפליטים ומסעודיה, כוויית

 בארצות־הברית. •שגדלו וכאלה ומסוריה, נון
 הפלסטינית, הפזורה של הטראגי המיגוון
 היהודית, לפזורה כל־כך להידמות שהחלה
 של בדמותם חזותי, באופן לעיני הזדקר

אלה. צעירים
 •שעות, שלו-ש •שעתיים, -שעה, התווכחנו.

 הגיוני, קר, ויכוח היה לא זה שעות. חמש
| רגשות, של סערה זאת היתד. רציונאלי.  ן

 נאומי־אישום — גלים־גלים אותנו •שהציפו
 חי־ נגדיים, דיברי״קיטרוג חוצבי־להבות,

אי־צדק. ועל צדק על מרים לופי־דבירים
 כי הסערה, כתום די, ברור היה
 הפלסטיני כלב גוברת אחת תביעה

ה על גם אחרת, תביעה כל עד
 :ולמדינה לחירות לפיתרון, תביעה

ש ככך תודה שישראל התביעה
הפלסטי לעם היסטורי עוול נעשה

חשו לב, אד מלב מילים, כמה ני.
תוכנית. מכל יותר כות

מכר היא כרעל. כמוה תחושת־העוול
לרא אולי כחומצה. צורבת בלב, סמת

 ה־ של הריגשי במוקד אז ודשתי שונה
 ששמה הטרגדיה של במוקד וגם בעייה,
חוסיין. ראשד

 דירתו, מיפתן עד ממנו נפרדתי
-י בפרבר הלילה, שד הקטנות כשעות  

הפרי שזוהי ידעתי לא כניו־ג׳רזי.
האחרונה. דה

ה י ר ג י ת1̂ו3 ס ר
 הידיעות פעם. מדי ממנו ^**מעתי

ויותר. יותר עצובות הפכו
ל התמכר הוא מאשתו. התגרש ראשד
אותו. הדביר גורלו אלכוהול.

 •שם יש בביירות. מזלו את ניסה הוא
 בעלי רציניים, פלסטיניים מוסדות שני

 על ישראל. בעיות לחקר עולמית, יוקרה
 מימי המשותף ידידנו מופקד מהם אחד

 ראשד ג׳רייס. סברי בתל־אביב, הוויכוחים
 עבר הוא הצליח. לא אך להתקבל, ניסה

 •שלישי. מוסד •סם להקים הציע לדמשק,
ל •שהתמכרותו ייתכן בסירוב. נתקל הוא

שה ייתכן מדי. גלוייה היתד, אלכוהול
 מינד לשום הצטרף לא •שמעולם משורר,

ל מדי בלתי״תלוי היה אירגון, או לגר.
הת •של הממוסדים המוסדות •של טעמם
הפלסטינית. נועה

 זו- מישרה קיבל לניו־יורק, חזר הוא
 לפני באו״ם. אש״ף של במישלחת טרת
 ! ב־ •שהיה זיכרוני, אמנון בו נתקל •שנה
 אותו הזמין ראשד בארצות־הברית. סיור

 עלובה דירה מנהאטן, באמצע לדירתו,
 מוסיקאי בחברת גר ישבה בקומת־הקרקע,

צעיר. ערבי
 קיצוני הפך הוא מר־נפש. היה ראשד

 י־שראל, של קיומה בזכות כופר החל מאד,
 אבל חזית־הסירוב. של ■באוטופיה דוגל
 בערבי־ אמנון עם להופיע הסכים הוא

 חביב היה יהודי, אירגון •שאירגן ויכוח
' לארץ. געגועים ישטוף כרגיל,
 באלכוהול, הטביע געגועיו את

סי •טל אינסופי עישון בדי תוך
כשרשרת. גריות

 מכת־המוות. את עליו הנחית האלכוהול
 אך מותו. את מצא בדיוק איך יודע איני

 רא־ :התמונה את רואה אני בעיני־רוחי
ב מעשן •שיכור, מיטתו, יעל •שרוע שד

 מידו. נשמטת הסיגריה נרדם. עצבנות,
 1 מתעורר. ראשד בכלי־המיטה. אוחזת האש

 הדלת, אל להגיע מנסה הוא מדי. מאוחר
מנ פנימה, פורצים הכבאים בעשן. נחנק
 כעבור מלאכותית. בהנשמה להחיותו סים
מלכת. הלב חדל דקות כמה

 הצעיר חוסיין, ראשד של גופו מת כך
 •שקם הראשון העברי המשורר ממוסמוס,

 שלא עדין־נפש, צעיר ישראל, במדינת
לשנוא. ידע

לפני־כן. שנה עשרים מת ליבו




