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 הזניחה שהיא והסתבר הערביים, פרים
השנים. כל במשך אותם

נדבו לערבים ♦
 אמי- תנועתית פעולה היעדר ף*

הרי ובגבור היהודי, ברחוב תית
 היה הערבי, והצד היהודי הצד בין חוק

בכ הסיעה בפעולת מאוד הרבה תלוי
 את מצא לא שמיעארי מכיוון נסת.

 למעשה תלוי הכל היה שם, מקומו
פלד. במתי

ואח מבוססים שדבריו רציני, נואם של
 חומר בהם למצוא שאין אך ראיים,

בא במילא שהתייחס מכיוון לכותרות.
 שלא ומובן לעיתונאים, רבה דישות
אח ח״כים שעשו כפי אליהם התחנף

מהם. מנוכר היה רים,
 בכנסת עסק פלד שמתי נכון זה אין

 הדבר אולם ערבים. של בעניינים רק
 התעלמו שהעיתונאים מפני כך, נראה
שע הדברים שאר מכל יותר או פחות
 חבר־כנסת של שתפקידו מכיוון שה.

 ובעיקר — גם הוא קטנה סיעה מטעם
נפי לרכוש דעת־הקהל, אל להגיע —

הפלסטינית הלאומית המועצה יו״ר אל־סייח׳, עם מיעארי

 מאז פלד מתי עם פעולה שיתפתי
 להעריך למדתי השנים ובמשך ,1974
 ומיגרעותיו. מעלותיו על מאוד, אותו
 והמיגרעות המעלות כולנו, אצל כמו
המטבע. אותו של הצדדים שני הן שלו

 האנשים אחד הוא פלד מתי
המסו בחיי שהיכרתי המעטים

 בכוחות דיעותיו את לשנות גל
עצ מחשבתי בתהליך עצמו,

לח נתון הוא אין מאידך מאי.
 זולתו. על-ידי לשיבנוע לוטין
 הרושם את לפעמים יוצר הדבר
זולתו. לדיעות אדיש שהוא

 בעמדותיו לקלוע מאוד לו חשוב
 לו, נראית שהיא כפי המתייקת, לאמת
 שמאלה או ימינה ממנה לסטות מבלי

 זהו נוקשות. כדי עד במילימטר, אף
 לחוסר־ בהשוואה מאוד, חיובי דבר

 אך המצוי. הפוליטיקאי של העקרונות
 שאינה לקיצוניות להגיע עלול זה

הציבור. עם קשר עוד מאפשרת
 לידי הגיעו האלה התכונות כל
בכ מתי של בפעולתו מושלם ביטוי
 שקדן כמוהו, מאין חרוץ היה הוא נסת.

 במלוא נושא לכל התכונן הוא ורציני.
זו. תכונה הערכתי האחריות.

 מתי גם טיפל אני, שנהגתי כמו
 השתתף שעלו, הנושאים בכל בכנסת

 בשקידה לכולם והתכונן הדיונים בכל
 הוא מה בדיוק אמר הדיונים בכל רבה.
חשב.
 לגמרי אדיש היה השעה באותה אך

 לא הוא הציבור. על הדברים להשפעת
 מושכות סיסמות לדבריו להכניס טרח

 כי (אף כותרות היוצרים מישפטים או
 להו־ לפעמים אותם הגניב הנגבי חיים

שם לו יצא מהר חיש דעות־לעיתונותו.
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 מתי של פעילותו היתה שות(ובוחרים),
בחסר. לוקה

לת נוצרה השנים בארבע
ברו תדמית המתקדמת נועה
 לה שאיכפת תנועה שזוהי רה:
 שאין לערבים, שקורה מה רק
 של ובדאגות בתיקוות עניין לה

הי שהנושא היהודי, הציבור
 להגיע הוא אותה המעניין חיד

 המודעות אש״ך. עם להידברות
זה. רושם חיזקו בעיתונים שלה

 עוד מזיקה תדמית נוצרה בהדרגה
 אשר ערבית, תנועה בעצם שזוהי יותר:
 אותה משרתים נאיביים יהודים כמה

 אף פרס שימעון כקישוט. לה ומשמשים
המק תנועה שזוהי הדיעה את הפיץ
 שר־ כשם מאש״ף, ההוראות את בלת
ממוסקבה. ההוראות את מקבלת ק״ח

ה ביום־הבחירות. התגלתה התוצאה
 של 0.1 ב־* זכתה המתקדמת רשימה
 השוואה: (לשם היהודי. הציבור קולות
 ב־ 1969ב־ זכתה הזה העולם תנועת

 זכתה של״י היהודי, הציבור של 1.3*
 כמעט הקולות, של 1.6ב־* 1977ב־

יהודיים.) בוחרים של כולם

ועיוני 1<אח 6
 האפשרות מן נואשתי הדרגה ך*
 ברשימה, הדברים פני את לשנות ^

בה. בפעילות העניין את ואיבדתי
שנר לעניין התמסרתי עוד 1986ב־

 שאסר חוק קיבלה הכנסת חשוב. לי אה
 רשימות של בבחירות השתתפותן את

 מדינת־ישראל של קיומה את השוללות
היהודי". העם ״כמדינת
בע־ את חריפותה בכל העלה הדבר

------------------------------------------

 ראיתי מדינת־ישראל. של מהותה יית
 ליצור כיצד אינטלקטואלי: אתגר בכך

 על כאחת להתקבל היכולה תיאוריה
 אזרחי לאומיים, פלסטינים של דעתם

יהו ישראלים של דעתם ועל ישראל,
דיים.

 אחת בשבילי, היו, כאלה לאתגרים
 הרשימה שבקיום החיוביות התכונות

בעי הצורך את יצרה היא המתקדמת.
ול ישראלי פטריוטיזם של חיובי מות

 לבירור הביאה וכך פלסטינית, אומיות
 בשום מתנהל שאינו בעיות, של יסודי
היש הפוליטית במערכת אחר מקום

ראלית.)
 הסברתי (שאותה תיאוריה גיבשתי

 שבאה הזה) העולם עמודי מעל גם
 מגילת־העצ־ חלקי שני בין להשלים

 היא ישראל כי הקובע זה — מאות
 שיוויון המבטיח וזה יהודית", ״מדינה

וגזע. דת של הבדל בלי האזרחים, לכל
 רוחנית מבחינה הפיתרון:
 אכן היא ישראל והיסטורית,

 לבטא שבאה יהודית, מדינה
 של הלאומית האישיות את

 ואילו היהודי־הישראלי. העם
יש ומעשית, חוקתית מבחינה

 לכל השייכת מדינה היא ראל
כערבים. ביהודים אזרחיה,

מהדו כמה עבר שהכנתי המיסמך
 הערביים לחברים היה קל לא רות.

 על־ידי שנערך הסופי, הנוסח לקבלו.
 על־ התקבל שחארה, ועזיז אמיתי יוסי
 יותר של דחיות אחרי התנועה כל ידי

 ברגע הרשימה את הציל הוא משנה.
העליון. בבית־המישפט בדיון המכריע,
 הוועידה ושוב שוב נדחתה כאשר

 אמור זה מיסמך היה שבה הרשימה, של
 העניין את יותר עוד איבדתי להתקבל,

 ויותר יותר לי שנראתה בפעילותה,
שנ לפני וחסרת־סיכוי. כחסרת־תוכן

 החוג בפגישות להשתתף הפסקתי תיים
 החברים כל את למעשה היהודי(שכלל

 במים־ 30־20כ־ הרשימה, של היהודיים
 להשתתף גס חדלתי שנה ולפני פר),

 רישמי שבאופן אף ההנהלה, בישיבות
היו״ר. בתואר עדיין נשאתי
 שזה מפני דלת, טרקתי לא
 האינטרסים את רק משרת היה
 היה ועלול אויבי־השלום, של
ה את לפסול למזימה לעזור גם

איש. על כעסתי לא גם רשימה.
 מעולם אותי שאל לא איש אגב,

בישיבות. להשתתף הפסקתי מדוע

רשות ורא רהינחו •
 בחי־ של המועד התקרב אשר ן■*

 בטוח הייתי ליבי. כאב ,1988 רות
שיק אסון, לקראת הולכת הרשימה כי

 שהשקעתי הרבים המאמצים את גם בור
 את זמן להרבה להרוס והעלול בה,

 יהודי־ פוליטי כוח בארץ להקים הסיכוי
לע שמחובתי חשבתי משותף. ערבי
אחרון. ניסיון שות

 את ושאלתי לכנסת עליתי
 את רואה הוא איך פלד מתי

בב הרשימה של ההיערכות
 מה לשמוע נדהמתי חירות.

בפיו.
 לא שהוא בגילוי־לב לי אמר מתי

כא התוצאות יהיו הבאה, בכנסת ישרת
 זמנית הפסיק הרשימה בגלל יהיו. שר
 (הוא שלו האקדמאית הקאריירה את

 באוניברסיטת ערבית לספרות מרצה
ה ההזדמנות הגיעה ועתה תל־אביב),

לב החליט הוא בה. להמשיך אחרונה
 הר־ באוניברסיטת שנת־שבתון לות

 מועד וקבע בית שם שכר וכבר ווארד,
הב אחרי מייד שם, עבודתו להתחלת

חירות.
הח לבקשת נעתר זאת בכל
 כך על שעמדו הערביים, ברים

בר השני במקום יופיע שהוא
 יופיע הוא כן על לכנסת. שימה

הב ולמחרת ,2 במס׳ ברשימה
יתפטר. הוא חירות
 הכומר הבא, המועמד כי קיווה הוא

וח חד־לשון איש אבו־אל־עסל, ריאח
במ וכי מקומו, על יוותר במיוחד, ריף
 הבא. היהודי המועמד יוצב הרביעי קום
זה. מקום לי הציע הוא

 לי נראה אינו זה שרעיון לו אמרתי
 כוונה בלי מועמדות, הצגת לגמרי.
 לא פסול. כמעשה לי נראית לשרת,

 אבו־אל־ ריאח ידידי כי לרגע האמנתי
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\חוה אח האה הוא אך שיח. הזוה

 אחר אזרח אף שאין ומני ך*
/  כל את היודע במדינת־ישראל1/

 אליהו אמר התיקווה,״ השיר מילות
 אישי, מסך בתוכנית־הטלוויזיה הכהן,

 ביקש הוא אחר־כך מנור. אהוד עם
 התיזמורת מנגנת שבו קטע לראות

 התיקווה את הישראלית הפילהרמונית
 על ואני, בירושלים, בבריכת־הסולטן

מדמעות. נחנקתי בבית, הכורסה
חו הכהן, אליהו את פגשתי למחרת

 בבית־קפה. וזימרתה, ארץ־ישראל קר
 לשאול שרציתי שאלות שלוש הכנתי

 כשפוגשים אבל להימנון, בקשר אותו
 לא החיקווה, על לדבר ורוצים הכהן את

מר ואתה מספר, האיש לשאול. צריך
 יש שנאמר מישפט כל שמאחורי גיש 

 מ־ ,נאמרו שלא מישפטים ארבעה עוד
חוסר־זמן.

 התיקזזה. את חוקר הוא שנים מזה
סיפ־ ,ישנות וחתיכות־נייר מידע אוסף

 את התחיל שלנו התיקווה של הלחן
 מולדבה (חבל מולדובאי כשיר דרכו

המ באמצע ירוקים. עלים על ברומניה)
הת למהפכה השיר הותאם שעברה אה

הש ונקרא הימים, אותם של עשייתית
 הימים על נוסטלגי שיר והשוורים. לה

 ובכירכ־ בעגלות נסעו שבהם הטובים
נשמ שעברה, במאה ברומניה שם, רות.

 ההימנון התיקווה, צלילי בראשונה עו
מדינת־ישראל. של

 ארוכה היתה השיר מילות של דרכן
יותר. הרבה

 תימהוני, יהודי אימבר, הרץ נפתלי
 מישרת). (ראה ואינטלקטואל משורר

 ברון של בביתו אחת, עדות על־פי ישב,
הרו בעיירה ולדברג, משה בשם יהודי
 הראשונה הטיוטה את וכתב יאסי, מנית

אח לשירים הצטרפה אשר השיר, של
הוש השיר מיבנה אימבר. שחיבר רים
אומרים ויש מסויים, גרמני משיר פע

ק נפתל• ר 1 אימבו־ ה
בגלי זלוציוב בעיר 1856ב־ לולד
תו כבר ציה. קו  ילד שונה. היה מינ

חד, אינטליגנטי מוזר. וגם במיו
שנולדה 3 בן היה תו כ חו  א
ת שהביאו ברגע נחמה. התינו א

ת תה, ק לד לראותה, טירב הבי
חס או אליה בר תיי ה  מאז אליה. ל

תו יום ועד תה החליף לא מו  אי
ה ידע ולא מילה, תי דו דבר. או

ש, בחדר למד  ובבית־המידר
ת אבל  אז גם בילה יומו רוב א

 לו הכריע שלא דבר במיטה,
ם להיות מיד״חכ  בעיני וחריג תל
חבריו.
ב 10 בגיל ת ת כ הרא שירו א

שין ומאז תפילתי", ״בית שון,  המ
לכתוב.

ת אחרי ת עזב אביו מו  עיר־ א
דיו, והתחיל מולדתו  אשר בנדו

שע לארץ־ישראל, גם הביאוהו
ת, חלם ליה  שש נשאר ושבה רבו

ק במשך בלבד. שנים ל  מהזמן ח
 אולי־ לורנס סר של מזכירו היה
 ובעל- עיתונאי דיפלומט, פנט,
חלק חזון, ש מזמנו ו לכתי הקדי

מאמרים שירים בת  ב״חלוצים" ו
 של ובעיתון,,הצבי" וב״חבצלת״,

בן־יהודה. אליעזר
ם, עם לריב הצליח שנת רבי  וב

ת עזב 1887 דד הארץ. א באי נ
ה, באפריקה רופה,  ובסוף ובאסי
 במשך חי שבה לאמריקה, הגיע

דד, כשהוא שנה 70  חולה, בו
שתיין.

תו ,1909ב- הלך ,53 בן בהיו

תו לעולמו, אימבר הרץ נפתלי כ
תו אחרי ממחלת״כליות. צאה  מו
ם, להלווייה זכה שתתפי  רבת־מ

חנו בהימנון. זכינו ואנ

 על רושם העולם, מן שאבדו רונים
 שאיכשהו דבר כל בבית־קפה מפית
 (הבלתי- להימנון להתקשר יכול

רישמי).
 אימברולוג שהוא הכהן על אומרים

 שקשור מה בכל הגדול הידען — חשוב
 הרץ נפתלי ההוא, התימהוני לאיש

 ההימנון את לנו שהשאיר אימבר,
שלנו.

 אליהו ערך עוד 60ה־ שנות בראשית
וב ישראל, בקול תוכניות שלוש הכהן

 האיש של המופלא הסיפור את סקר הן
ובמ מקיבוצים פניות קיבל הוא ושירו.

קיבו 200בכ־ ביקר אחדות שנים שך
השתלש את סקר מהם אחד ובכל צים,
 במדינה ביותר המפורסם השיר לות
 כי אם הימנון, של למעמד דרכו ואת
 הזה. היום עצם עד רישמי הימנון לא

 זוכר? מי ,80ה־ בשנות כיום, אבל
למומחה: רשות-הדיבור

 עססר בעירה בארסון התרלה החוסר •
.הציעי לארכיון

 הפולני מההימנון גם מעט שהושפע
 השיר, תוכן פולין...״). אבדה לא (״עוד

 עוד ״כל מקורי יהודי היה זאת, לעומת
 / הומיה יהודי נפש / פנימה בלבב

מיזרח...״. ולפאתי
 היו 1880 בשנת שאי־שם מכאן,

 ״ אחד, במקום החיקווה מילות קיימות
 המנגינה, כבר היתה הזמן ובאותו
 עד שנים עברו אבל אחר, במקום

יחדיו. אלה שני שחוברו
 ב־ ארצה הגיע אימבר הרץ נפתלי

 אוליפנט, לורנס סר עם ביחד ,1882
 בחיפה, התיישב הוא האישי. כמזכירו
מאו ויותר בדליית־אל־כרמל, אחר־כך

 עובר היה המושבות, לקום כשהחלו חר,
לשניה. מאחת

הי באותם כבר ידוע שהיה אימבר,
הוז המרה, הטיפה של גדול כחובב מים

 לכוסית המושבה תושבי על־ידי מן
 שיר מחבר היה הכוסית ותמורת משקה,

 או שיר לכתוב התחיל כך למושבה.
הגיע. שאליו מקום בכל שיר של בית

. ירוש־ חומת את בראשונה כשראה
■


