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ת סחתנטת ר א ה ש
 השלום למען ועידה בולוניה בעיר נערכה שנים 15 פני י■
 יום־ מילחמת את למנוע נואש במאמץ הישראלי־ערבי, )

בלתי־ המילחמה תהיה שינוי, יחול לא שאם ידענו הכיפורים.
 תאריה כמובן, ידענו, לא כי אם — נמנעת

 מישלחות השתתפו שבה הראשונה הגדולה הוועידה זאת היתה
על־ הוכנה והיא וערביים, ישראליים כוחות־שלום של רישמיות

 בקפדנות — המיפלגות כל ראשי — האיטלקים המארחים ידי
מוקד פגישות נערכו שבהם חודשים, כמה נמשכו ההכנות רבה.
מות.

 המשתתפים מטעם הראשון הנאום את לשאת התכבדתי
ועוד). רק״ח אנשי אמיתי, יוסי ילין־מור, נתן הישראליים(וביניהם

 הנאום את הכנתי לכן רבה. אחריות בעל תפקיד שזהו השתי
המצרית, המישלחת ראש עם בחשאי נפגשתי ובכתב. מראש
 לי ולהעיר נאומי את לקרוא ממנו וביקשתי מוחיי־אל־דין, חאלד

 הערבי. הצד של ברגישויות פגיעה כל למנוע כדי הערותיו, את
בביירות.) מהומות בגלל הגיעה, לא אש״ף (מישלחת
 המישלחת ראש של פומבי בחיבוק זכיתי הנאום, את נשאתי

 אחד אלי ניגש למחרת־היום ממושכות. ובמחיאות־כפיים המצרית
 מהדברים .כמה הוסיף: אך ידי את לחץ הפלסטיניים, המשתתפים .

 ישראלית." שחצנות של דוגמה היו שלך
נדהמתי.

 כמה ציטט הוא מתכוון. הוא מדבריי קטע לאיזה שאלתי
 בר־ הוכרעה האלג׳ירית .מילחמת״השיחרור שאמרתי: מישפטים
 הוכרעה הוויאט־נאמית מילחמת־השיחרור הצרפתית. עת־הקהל

 כד־ יוכרע הישראלי־פלסטיני המאבק האמריקאית. בדעת־הקהל
הישראלית!״ עת־הקהל
אמר. הוא טיפוסית!״ ישראלית שחצנות ״איזה

 של למאבקם האם הישראלים? בכם, תלוי הכל ״האם
תפקיד?״ שום אין עצמם הפלסטינים

 דעת־הקהל כי ברור הרי התכוונתי. לכך שלא להסביר ניסיתי
 עצמם האלג׳ירים לחמו אלמלא מתעוררת, היתה לא הצרפתית

 שמונה שנמשכה מילחמה הקולוניאלי, בצבא עילאית בגבורה
 דעת־ נוראה. בצורה האלג׳ירי העם של דמו הוקז ושבה שנים י׳־

 הוויאט־נאמים לחמו אלמלא משתנה, היתה לא האמריקאית הקהל
כשא לכן, ללא־ספור. קורבנות והקריבו ארוכה, מילחמת־גבורה

 הפלסטינים בקורבנות לזלזל התכוונתי לא שאמרתי, מה מרתי
 בישראל דעת־הקהל של חשיבותה על להצביע אלא ובמאבקם,

הסדר. לירי להגיע כדי
הלקח. את זכרתי אבל כידידים, נפרדנו

הדרגות. בכל פלסטינים עם בשיחות שעות אלפי השקעתי מאז
רגישויו־ את להם והסברתי רגישויותיהם, על לעמוד השתדלתי

 שבי, הישראלית השחצנות בסממני להכיר למדתי שלנו. תינו
 המסוגלים הישראלים אחד כיום שאני לי נדמה בהם. ולשלוט

הפלסטי ברגישויות לפגוע מבלי ישראלית לאומית עמדה לייצג
ניות.

לכך. להגיע כדי שנים הרבה לי דרושות היו
■ ■ ■

 להגיד מתכוון שאני למה אלה דברים להקדים לנכון צאתי *ץ
בהמשך. *₪)

דרוויש, מחמוד של שירו את לדוגמה, ניקח,
 השמאל ובחוגי בכלל, בארץ רבה כה סערה שעורר ,

במיוחד.
 אחרי בחו״ל, פעמים כמה אותו פגשתי דרוויש. את מכיר אני י־

 ערפאת יאסר עם שלי בפגישה השתתף הוא ישראל. את שנטש
אחר־ ברומא. ספרותי פרס קיבל הוא כאשר נוכח הייתי בביירות.

מח נוספים. אנשי־אש״ף שני היו שבה במכונית, יחד נסענו כך
— שהרביעי עד בעברית, בינינו דיברנו ואני שקור עימאד מוד,

 בשפה לדבר .תפסיקו וביקש: הסתובב — אש״ף של הבכיר הנציג
שלכם!" הסודית

אבריו. רמ״ח בכל איש־שלום הוא דרוויש מחמוד
מדינת עם לשלום להגיע נכונותו לגבי ספק של שמץ אין

 להקמת ישראל תסכים אם ,1967 גבולות של בסיס על ישראל, ■
 כחבר נבחר כאשר שמחתי וברצועה. בגדה פלסטינית מדינה

 המרינה־ של ממשלה מעין שהוא אש״ף, של הווער״הפועל
הפלסטינית־בדרך.

 והפלסטינים הכבושים, בשטחים ההתקוממות פרצה כאשר
 אלפי פצועים, אלפי הרוגים, של רבות עשרות על שמעו בגולה

 ועוד חיים, אנשים קבורת עצמות, ריסוק בתים, פיצוץ עצורים,
 כותב משורר ותוכחה. זעם של שיר דרוויש מחמוד כתב ועוד,

פוליטי. בשכל לא ברגשות,
 תרגומים יש בישראל. סוער לוויכוח גרם השיר
לזרי קריאה בו הרואים יש שונים. פירושים שונים,

לגי היא הכוונה כי המאמינים יש לים, היהודים קת
 לו ערכו בלבד. הכבושים מהשטחים ישראל רוש

ונקודה. פסיק כל בחנו פוליטית, פסיכו־אנאליזה
 משורר אני הייתי אילו כותב, הייתי שיר איזה יודע איני

 בני- ילדים ונהרגים לוחמים איך מרחוק ורואה בגולה, פלסטיני
כתב משלנו משורר שאיזשהו זוכר איני בצבא־כיבוש. במאבק עמי

 במיל־ לערבים שיר־אהבה או המאבק, בימי לבריטים שירי־אהבה
 אלתרמן נתן כתב כשק!" אפורה שינאה לי ״תן חמת־העצמאות.

הגרמנים. על
היש־ השמאל תגובת אלא אותי, מעניין השיר לא
י ל א ■ ■ ■ 'י

 כמו־ השיר על עטו בישראל ואנשי־רוח פעילים שוררים,
, רב. שלל ^■/צאי

 התלהבות: מרוב מעורם יצאו ממש הימין אנשי
 אינם הפלסטינים האמת! התגלתה סוך־סור הנה

 לים! היהודים את לזרוק רוצים הם לשלום! מוכנים
כך! כותב ״מתון״ פלסטיני עובדה:

 על דיברי־שינאה יום מדי המפרסמים אנשי־ימין, טיבעי. זה
בזריקת הדוגלים שונות, בצורות לג׳נוסייד הקוראים הערבים,

טוב פלסטיני
 מנצלים המידבר, תוך אל מבתיהם בני־אדם מיליון וחצי שניים

 מזימותיהם. את להצדיק כדי פלסטינית קיצוניות של גילוי כל
 מעניינת. היתה השמאלית התגובה דווקא אבל
 בהנאה השיר על הם גם עטו הישראלי השמאל מראשי כמה

 מוכיח זה כאלה! דברים כותב מתון ערבי נורא! זה הרי יגון. של
לשלום! מקום עוד אין לדבר! מי עם אין באשלייה! ששגינו

 בשימחה השיר על התנפלו מהם רבים בי נדמה
הקרב. מן לעריקה אליבי בו שמצאו מפני כזאת,

 ההתקוממות. פני מול השלום, על כיום להילחם נעים לא
 מן ירחק שומר־נפשו ימינה. תזוזה בציבור שיש אומרים

 התירוץ את מספק דרוויש של ושירו כזאת, לעת הפלסטינים
להתבייש. מבלי זאת לעשות אפשר כך המיוחל.

 של אנחה אלא בעצם, אינה, המיוסרת הזעקה
הקלה.
 מותר משדה־הקרב, לברוח מותר עכשיו מהם! נפטרנו זהו,

המתרח הדברים מול לעמוד מותר שלום. למען לפעול להפסיק
הבאריקדות. על לעלות מבלי וברצועה, בגדה שים

הגו־ כנים, טובים, אגשים יש העריקים. מן נתעלם הבה ד
 כפי מתבטא שאינו מפני דרוויש מחמוד על הזועמים נים,
להתבטא. צריך מתון שפלסטיני

כלב. איזשהו קבור וכאן
שחצנות. ששמו כלב
 צריך שפלסטיני קובע מי פלסטיני.מתון"? זה מה כל, קודם

.מתון"? להיות
 שם־ את לעצמו לאמץ המוכן אחד, פלסטיני אף מכיר אינני

 מיזבח על חייו את שמסר אל־סרטאווי, עיצאם .מתון". התואר
 עצמו את ראה לא הוא זה. לשם־תואר בתוקף התנגד השלום,

 להתפשר המוכן קיצוני, פלסטיני כפטריוט אלא מתון, כפלסטיני
הנתונה, במציאות הלאומיים מאוויו את להגשים כדי ישראל עם

לא! מתון? כן! ריאליסט?
 זעם, של משורר הוא דרוויש. של גישתו גם שזוהי מניח אני
 מוכן הוא עיקר. כל מתונה בצורה מתבטא הוא אין ומשלהב. לוהט

 כך שרק יודע שהוא מפני עימה, לשלום ולהגיע בישראל להכיר
עמו. של הלאומיים המאוויים את להגשים ניתן

ישרא על־ידי הומצאה מתון״ ״פלסטיני ההגדרה
 מתון פלסטיני איך הקובעים גם הם והישראלים לים.

לאמור. לו אסור ומה לאמור, עליו מה להתנהג, צריך
שחצנות. מאוד הרבה יש בזה וגם

 כל קודם השלום למען פועל אני שוחר־שלום, ישראלי ^
 לפלסטיני לקבוע זכות שום לי אין לישראל. טוב שזה מפני

 מוכן הוא עוד כל להתבטא, עליו וכיצד להתנהג עליו כיצד
שלום. איתי לעשות

 השייך כאדם בצניעות, אבל לייעץ. לי מותר מובן,
הכובש. מחנה האוייב, למחנה
 הייתי ברומא, במכונית דרוויש מחמוד את שוב פגשתי אילו

 אנחנו החיים. את עלינו מקשה אתה ידידי, ״מחמוד, לו: אומר
 שלום לעשות לו כדאי כי בישראל דעת־הקהל את לשכנע מנסים

 ישראל. לצד משלכם מדינה להקים בזכותכם ולהכיר אש״ף עם
בזה.״ לנו עוזר אינו שלך השיר

אנשי־אש״ף. עם שיחות במאות אמרתי זה מסוג דברים
 זוהי ידידי, .אורי, דרוויש: לי ענה אילו מתפלא הייתי לא אבל
 מבטא ואני פלסטיני, אני שאומרים. כמו זב״שכם, שלך. הבעייה

 ואתה לכתוב, מה לך אגיד לא אני שלי. העם באוזני רגשותיי את
לכתוב!״ מה לי תגיד אל־נא

 כמו דרוויש מחמוד עם שלום לעשות עלי ובכן,
 וגם ומחשבותיו. שיריו ופחדיו, תיקוותיו על שהוא,

שאנחנו. כמו איתנו שלום לעשות עליו
 משמעותה זוהי— אויבים" עם עושים הנדושה.שלום הסיסמה
האמיתית.
 במשא־ איתנו. לדבר שמוכן מי כל עם לדבר צריכים אנחנו

 את לקבל חייב אינו צר שום רוצה. שהוא מה צד כל יגיד ומתן
 יכול ההסכם אך טוב. — הסכם יושג אם שכנגד. הצד של תנאיו
ההידברות. תוצאת רק להיות

 הנחתי לא ומעולם לציוני, פלסטיני להפוך ניסיתי לא מעולם
הגדר שיחותי בכל להיפך: לאנטי־ציוני. אותי להפוך לפלסטיני

מובהק. כציוני עצמי את תי
 השקפות-עו- בין שירים, בין נעשה לא השלום את

 על עושים השלום את היסטוריות. השקפות בין לם,
פוליטי. בסים

לשירים. ערך יש אז גם אבל נכון, בסדר, לטעון: מישהו כול ^
להתע אסור אותנו, לחסל לטווח־ארוך שאיפה מבטא שיר אם

ממנו. לם
שלא. בוודאי

שמח נניח דווקא. המחמירים הפרשנים צודקים כי לרגע נניח
 הבסיס על שלום איתי לעשות המוכן דרוויש אותו דרוויש, מוד

 ושהוא מפוקפקת, הארץ על שזכותנו בגלוי אומר בינינו, המוסכם
בעתיד. אי־פעם תיעלם שמדינת־ישראל מקווה

שלום? מלעשות אותי להרתיע צריך זה האם
להיפך!

 להזדרז שיש וחומר קל כך, חושבים ובני־דורו דרוויש אם
שלום! ולעשות

 המציאות חדשה. מציאות ליצור כדי עושים השלום את כי
הכ יומיומיים, מגעים יחסי־מיסחר, פתוחים, גבולות — החדשה

 פלסטינית ריבונות הפליטים, בעיית חיסול רישמית, הררית רה
 מציאות — ישראלי ודגל ישראלית ריבונות לצד פלסטיני ודגל

 חדשים. משוררים יקומו חדשה. תודעה גם בהכרח תוליד זו חדשה
 הנפשי עולמם גם יהיה כן ועל אחרת, במציאות יגדלו אלה

שוגה. והריגשי
 יהיה שהאוייב כדי — אויבים בץ עושים שלום

טוב. לשכן גם — יודע? מי — ואולי לשכן,
■ ■ ■

 שלאוייב בכר מכיר שאתה בכך מתחיל שלום של תהליך ל ךיי
לך. שיש הזכויות אותן יש — האוייב והאדם האוייב העם — *0

 את שיריו, את מחשבותיו, את לו קובע אתה לא
 יקבע הוא אלה את שלו. דרכי-המאבק את הנהגתו,

בעצמו. לו
 הפלסטינים, נציג הוא חוסיין שהמלר קובע פרס שימעון כאשר
 הוא אין — משלהם מדינה לעצמם להקים לפלסטינים ושאסור

 שום אין שרון. אריאל כמו בדיוק איש־מילחמה. אלא איש־שלום,
אמיתי. הבדל

 מקשיב השני, הצד את רואה שאתה בכך מתחיל תהליך־השלום
עצמית. להגדרה בזכותו מכיר לו,

 עם הסכמת אילו הרי עימו. להסכים חייב אינך
 בלל היה ולא המילחמה קיימת היתה לא השני, הצד

בעשיית־שלום. צורך
 להגיד חושב, שהוא מה לחשוב לזכותו להסכים חייב אתה אבל

 שבו פוליטי, פיתרון מציאת הוא מעשה־השלום מגיד. שהוא מה
ומאוויו. מאווייך ומחשבותיו, מחשבותיך בין פשרה יש

לשלום. מובילה אינה אחרת גישה כל
■ ■ ■

 אכן הישראליים מכוחות־השלום שחלק לי נדמה פעמים ^
כזאת. מגישה מאוד רחוקים /

 של שחצנות גם יש אבל הימין, של שחצנות יש
 עוד הפלסטינים את מרגיזה היא ולפעמים השמאל.
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