
לירדן! גדות שתי ■
)9 מעמוד (המשך

 מאוד. עבה ספר מצאתי בטרקלינו
 שזהו ומצאתי בסקרנות אותו פתחתי

 מיש־ כל של אילנות־יוחסין של ספר
 לפני עד חוזר אילן וכל רמאללה. פחות

דורות! 13
 למד רבים וירדנים פלסטינים כמו
ב האמריקאית באוניברסיטה ניקולא
סטודנ הכיר שם (חקלאות). ביירות

 (לא אנגלית. סיפרות שלמדה טית,
 שעבדה מפני פניס־אל־פנים, ראיתיה

 התצלומים אך בביתה, ביקורי בזמן
זוהרת.) יפהפיה הראו

 לאשה אותה שנשא אחרי רק
 גם היא שאשתו לניקולא הסתבר

 13 של במרחק — קרובת־מישפחה
דורות.
 שנים וכמה 300 לפני הסיפור: וזה

 סכר, ונפרץ בתימן רעש־אדמה היה
החק על להתקיים לשבטים שעזר
 עם היגר עאקל מישפחת אבי לאות.
 — לכרך צפונה. הרחק שלו השבט

 הקימו שם לסדום, שממיזרח העיירה
 שחורבותיו נהדר, מיבצר הצלבנים

 מאתרי־התיירות אחד את כיום מהוות
ירדן. של החשובים
 לא והוא נוצרי, היה הזה השבט

 המוסלמיים השבטים עם הסתדר
 לברוח. נאלץ הימים באחד מסביב.

 עצרו הנוצרים אחריו. רדפו המוסלמים
 על־ידי ים־המלח, בלשון רודפיהם את

 מחרבות מורכב שהיה מחסום הקמת
 כך באדמה, נתקעו ידיותיהן אשר

הסוסים. את פצעו שחודי־התערים
 אבי־ הגיעו דרר״תלאות אחרי

לרמאללה בניו וחמשת המישפחה

ג

 עימי שהבאתי העיקרי הנכס שהיא
 אינם ספרים ומאה מאמרים אלף מירדן.
 בשיחות שנלמד מה ללמד יכולים
ברחוב. במישרדים, בבתים, כאלה

 וירדן ירדן, אינה פלסטין כל: קודם
 בניגוד זאת. להבין חשוב פלסטין. אינה

 ״ארץ־ישר־ של הגיאוגראפי למושג
 הירדן עברי שני על המשתרע אל״,

 התנחלות על התנ״ך סיפורי (בעיקבות
בשי הרי ובמיזרח), במערב השבטים

 ״פילסטיף העדכני הערבי הלשוני מוש
 בלבד. — והים הירדן בין הארץ היא
 — לנהר ממיזרח הארץ היא ירדן

 החלוקה המוסלמי הכיבוש (בימי בלבד.
 משנה זה אין אך שונה, קצת היתה
כיום.)

 לה יש אך בלשנית, עובדה זוהי
הרגשות. על עמוקות השלכות

 שהפלסטינים לגמרי השתכנעתי
המצ ביניהם יש פלסטינים. הם בירדן
 ויש ובנפש. בלב המלך בעמדת דדים

 אלה גם אלה אן ממנה. המסתייגים
 עצמם את ורואים מרגישים חושבים,

פלסטינים.
 בין רבים קשרים יש שראינו, כפי

 עצמו, המלך והפלסטינים. הירדנים
 מישפחתו, שאבי הזכיר הגדול, בנאומו
 שאבי־אבותיו, בעזה; קבור האשם,
 שאבי־ בירושלים; ביקר מוחמר, הנביא

 קבור חוסיין, (הנסיך) השריף סבו,
 עבדאללה, שסבו, אל־אקצה: במיסגר

 בין הגבול הר־הבית. על לצידו נרצח
 — והירדני הפלסטיני — העמים שני
קיים. גם קיים הוא אך חד, אינו

 — כולם! — הפלסטינים של ליבם
אנשי־ גם כולל וזה בפלסטין. הוא

 אח ך1להפ - שחן אריק של החלש
 י1יח1 תמזרת לפוסטין, עבר־הירדן
באספמיה חלום - הגדה על הפלסטינים

 את אהב לא האב אך בה. והתישבו
 לכרך בחזרה התגעגע הוא המקום.

 הבנים אחד לחזור. והחליט המידברית,
 נשארו האחרים וארבעת עימו, הלך

 צאצא הוא עאקל ניקולא ברמאללה.
מצא היא אשתו שנשארו, הבנים אחד
 פלסטיני, הוא לכרך. שחזר הבן צאי
ירדנית. היא

 הממוסמך כזה, סיפור ששומע מי
 לחייך רק יכול מפורט, באילן־יוחסין

 מסדי־ ישראלים של חלומותיהם על
 בירדן שהפלסטינים להם שנדמה מים,

 וירושלים, המערבית הגדה את ישכחו
 שניים־ הם מה מחר. שישכחו או

שכזה? אילן־יוחסין מול דורות שלושה
 והוא למלך, נאמן עאקל ניקולא

 נבחר, לא הוא ירדן. של הפרלמנט חבר
 של בדרך לפרלמנט נכנס אלא

הפלס חברי־הפרלמנוט קואופטציה.
הירד חבריהם על־ידי נבחרים טיניים

 של מינוי כמובן, זהו, למעשה ניים.
 מות אחרי במינוי זכה הוא הוד־מלכותו.

לפניו. זה מושב שתפס אביו,
 וגם ברמאללה, עאקל של ליבו
 בית־ שם להקים כדי פועל הוא עכשיו
 הרפואי המוסד במקום מודרני, חולים
עכשיו. שם הקיים העלוב

 גמיזרח הם ^
במערב וליבם *

 לתת באו האלה הסיפורים ל ^
 שכל שאלת־השאלות, על תשובה ^

 הם מי ירדן: לגבי אותה שואל ישראלי
 65* המהווים האלה, הפלסטינים

המיזרחית? הגדה מאוכלוסיית
 ירדנים פלסטינים? ירדנים? הם? מה
 החיים פלסטינים פלסטיני? ממוצא
בירדן?

 השאלות אותן את לשאול אפשר
היהו לגבי וגם בישראל. הערבים לגבי
עב ישראליים? יהודים? בישראל. דים

 יהודים יהודי? ממוצא ישראלים רים?
אזרחי־ישראל?

 וחד־ פשוטה תשובה שאין כשם
 גם כזאת אין אלה, שאלות על משמעית

הירדניים. הפלסטינים לגבי
שלי, ההתרשמות את לנסח אנסה

 הם אזרחי־ירדן, הם בכירים. מימשל
משגש רבים פלסטינים לירדן. נאמנים

 לעצמם בנו שם, התעשרו בירדן, גים
 שהם מאוד יתכן מפוארות. וילות שם

סדר שם המקיים מהשילטון, מרוצים
וחוק.
לירדנים. אותם הופך אינו זה כל אך

 האצולה בני בפלסטין. מושרשים הם
וקר בתיהם על חולמים הפלסטינית

 בקטמון וברמאללה, בשכם קעותיהם
 המילחמה הכיבוש, ישראל, ובטלביה.

 שעות 24 אותם מעסיקים והשלום
ביממה.

 להפוך — שרון אריק של החלום
 ויתור תמורת לפלסטין, עבר־ירדן את

 חלום הוא — הגדה על הפלסטינים
 בירדן ימים שיבעה אחרי באספמיה.

גמור. באבסורד נראה הוא
 יסודיים, שהם — אלה רגשות

 לכל הבסיס הם — וקבועים עמוקים
 לא מדוע מסבירים הם פוליטיקה.

 לא אשר וחצי־דבר דבר המלך יעשה
 נתיניו מיליון שני דעת על יתקבל

 ־ומיליון המזרחית, בגדה הפלסטיניים
המערבית בגדה הפלסטינים וחצי

מדגרט יברציעה
במחנה

 של חגורה יש לעמאן סביב *ץ
/  הפליטים — אחר מסוג פלסטינים *
.1948 של

 רק ללמוד יכולתי מצב־רוחם על
 ממני שביקש שר־הפנים. של מדבריו
 מפני במחנותיהם, לבקר שלא אישית

 כישראלי שם אותי להכיר שעשויים
 תסיסה. לעורר עלול שהדבר ומפני
 תאצ׳ר, ממרגרט גם זאת ביקש (השר

התעק זו אך בירדן. האחרון בביקורה
המחנות.) באחד וביקרה כדרכה, שה,

 מאשה האחרון, ביום נפרדתי, כאשר
 והממל־ איתה, שהתיידדתי פלסטינית

 אמרה: היא בעמאן, מכובד תפקיד אה
בירושלים.״ ״להתראות

 הוסיפה: רגע של מחשבה אחרי
 לאמץ הפלסטינים, לנו, כדאי ״אולי

 בשנה שלכם: האימרה את לעצמנו
בירושלים!" הבאה

2534 הזה העול□

 רשת שלום, בו כל היפרכל, שופר־סל, ברשתות להשיג:
 לצרכן, המשביר המרכזי, המשביר הסופרמרקטים,

^ ^ המובחרות ובחנויות סופר-פארם רשת
מברשות נשר ארצית: הפצה
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שולה
 מלאכותיות ציפורניים
 אמריקאית בשיטה
 באחריות חזקות
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תן חי ויוי מי ע
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