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יושבלומר.ארכללאבדיוק,מתי-לנדודזכררניהחלמסרייםרגעב
מארד,ובלעדימיוחדבסמינרהאוניברסיטה,שלבאודיטוריוםהייתי

 .המזרח-התיכוןשלבתקופתנוהבולטיםההיסטוריוניםאחדבהנחיית
באיסלאםיהודיםשלמעמדםליהודים,ערביםביןיחסיםהיההנושא

שכינהמהעלדיברהמרכזיהנואםבאיסלאם.ר"אנטישמירתימי-הבינייםשל
דווקאאותרטיפחווכיצדהיהודיםכלפיספרדית-מוסלמיתסובלנותשלה"מיתרס"

שכניהםאתברלייסרמקלמעיןלשמשכדיהזאת,במאהבאירופהמשכיליםיהודים
הסובלנותאתלשייךאוהביםאמר,בימינו,מוסלמיםערבייםמשכילים .הנוצרים
 .באלהוכיוצאהספרדילאיסלאם

יותרקרובהבתקופהלהרהרוהתחלתימהמרצה"נותקתי"רגעיםבאותםבערך
האישיונסיוביהארבעיםשנותאמצעשלבבגדאד-יותראישייםרבזכררנרת
קרובהיגעתירבהתודעתיהתגבשהבה 'גדלתיבהמוסלמית,ערביתשרובהבסביבה

להתרכזהקושיחרף .עצמיתולהגשמהומחשבתיתרגשיתלבגרותהאפשרככל
למקדהצלחתיולבסוףובמקומרת,באנשיםמהעבר,בחוויותנזכרתיכאלה,בתנאים

והמבוגריםהמכובדיםמחבריבכמההארבעים,שנותשלהשניהבמחציתזכררניאת

חיינו.וסתםאהבנוקראנו,הסתובבנו,שבה"סובלנות",שלהכלליתובאווירה ,ממני
הסובלנותשלה"מיתרס"כמהרעדהסובלנותבסוגייתלהתפלפלהמשיךהמרצה

בהיסטוריהולדר-משמעותיותלמילכרדמעניינתדוגמהמהורההספרדית-מוסלמית
וזראפליההיעדרשפירושהזר-סובלנותשלסוגיםשניעלדיברהואובכתיבתה.
הפסקתיציונים,ולחלקהנושאאתלפתחהחלכאשראך .רדיפותהיעדרשפירושה

שליהקריירהלתחילתהקשוריםומאורעותפניםלשחזרוהתחלתילהאזיןלגמרי
 .בדיוקשנהוחמששלרשיםלפניספרים,למוכרכעוזר
אל-"בחנותלעבודתיקשוריםאכןמבגדאדביותרהנעימיםמזכררנרתיכמה

בידינוסדהואשרשם,אותרהנושאתלתרבותאגודהביוזמתשנפתחהראביטה",
וגזברהאגודהמזכירקומוניסטיות.לאאךשמאלניותנטיותבעליאנשי-רוחקבוצת
בפתיחתלולעזורממניביקשהוא .כדרריכדרריבשםומלבבמענייןאדםהיההכבוד
מכןלאחר .ראמריקאנייםאנגלייםספריםאך-ורקכמעטלמכורעמדושכההחנות
זמןותוך-האגודהיושב-ראשאיברהים,אל-פ'תאחעבדעםקצרהשיחהליהיתה

ושולחנותמדפיםהוצבופרטיים,ממר"ליםספריםהוזמנומקרם,נמצאביותרקצר
כלכלהסוציולוגיה,כגרן ,המיוחדיםבתחומיםהספריםמלבדנפתחה.והחנות

בעריכתלגמריחופשיתידליהיתהבעצמו,אל-פ'תאחעבדבחרשארתםוהיסטוריה,
שלאופיהבעיצובמכריעתפקידהיהולכטירתיהספרותיותרלהעדפרתיההזמנות,

ביוםהופיעהכיצדבבירורזוכראני .בהשביקרוהלקוחותסרגובקביעתהחנות
שלרשימההמכילהמקרמיבעתרןגדולהמודעהשלאחריוהשבועובמשךהפתיחה

בחנותלרכושהיהניתןכולםאת .העולם"אתששינוהספרים"עשרתשכדנהמה
"מוצאאתאפלטון'כתביאתכללו(הספריםיחסית.זוליםובמחיריםהחדשה
סידרהבפרוידשלכתבי-היסודואתמאונסשלהקפיטלאת 'דארדדיןשלהמינים"
שליוליססואתטולסטוישלושלוםמלחמהאתגםאךג'אינטס",ליכודי"מודדן

 .דיס'גיימס'ג

לאנשי-רוחהתררעדרתלמקרםעד-מהרההפכה , 1946באביבשנפתחההחנות,
ואנשי-חבריםחרגליהיהשכברלמרותאניואילו-המיניםמכלולבולעי-ספרים

 .שליביותרהאמיציםהאינטלקטואלייםמקשרי-הידידותכמהנקשרושםהריספר,
אנשים,מעטעםלמדי,וקרתניקטןמקרםהיתהשנות-הארבעיםאמצעשלבגדאר
היוהיהודיתהקהילהבקרבאפילו .ובהנאהבקלותזרותכשפרתשקראויחסית,
להןנרדעה .iZ 'ומסחר,עסקיםשפות-וצרפתיתאנגליתבעיקר-הזרותהשפות
היוהדיוק,למען .זרהבבעלותבחברהאובבנקלעבודלהתקבלרציתאםחשיבות

בספריםהתרכזושכולןל"אל-ראביטה",שקדמוחנויות-ספריםשלוש-ארבעעוד
וכמהספרי-המופתאתשםלמצואהיהשניתןלמרותאולם .ובצרפתיתבאנגלית

שלוביקורתשירה ,רומאנים-עכשוויתשספרותהריפוליטית,ספרי-אקטואליה
בשאט-לומרשנהגכפיכלל.ידועיםהידולאכמעט-והארבעיםהשלושיםשנות
באוסקרהאנגליתהספרותמסתיימתלגביהם" :דורנומבניכמהעל .כ.אידידינפש

הביאובטיפוחו,שסייעהשוחרי-הספרותוחרג"אל-ראביטה"חנות-הספרים .וריילד"

 .ס.תכתבי-בשירה :בספרותהאחרונהלמילהשנחשבמהאתהציבורלתודעת
כתבי-;בסיפורתמריראדרריןברקד, ,ספנדרכיס,מאקאודן,פארנו,עזראאלירט,
מיגורןעללדברשלאובלו,טרילינגוארן,גוין,אורוול,קסטלר,מאן,קפקא,ג'ויס,

דודיו""האדסון ,"ווויו"קניון ,"דודיו"פרטיזןכגוןבאופנה,אזשהיוהמגזינים

לtזטארז"אכד"לאייף"קורנהיל","סקרוטיני","הוראיזרן",וכן ,מארה"ב
מבריטניה.ד"פרליטיקה"

איש- ,יידרי nאל-בולנוהיהבחנות-הספריםהתוודעתישאליהםהצעיריםאחד
שלהמוביליםמראשוניאחדלהיותשעתידמגובש,לאעדייןומשוררממשבוהמה
לבגדאדובא 1926באפרילהכורדיבאזורנולדבולנובעיראק.החדשה"ה"שירה

שלימדהוא,אףאיש-בוהמהמוראן,חרסייךבהשפעתבערך, 15בגיל .קטןכילד
חייוחיבאמצעהתיכוןבית-הספראת",עזב 1מס'"הארייבהיאהמשפחהכיאותו

החידקללגשרימתחתאוציבורייםבגניםוישןביוםברחובותנדכשהוא ,שוטטות
הבאמכלולקרואהציבוריתלספריהלהיכנסנהגהשכלתו,אתלהשליםכדי .בלילה

בפיולשנינהלמשלשהפךעדבפסיכולוגיה,"התמחה"מסריימתבתקופה .ליד
 .פסיכי""מרלושקראו ,חבריו
הבוץ""פעימותלמדילוהאופייניבשםראשוןקובץ-שיריםבולנופיוסםלבסוף

קשהכיום,למשורר.עשרים,במלאות-1946בלאוריצאהספר .אל-טין")ח'פ'קאת"(
אחדדבראךבערבית,החופשיתהחריזהכחלוץהמשורריםשאראתהקדיםאםלומר
ספקואין-זאתבצררהלכתובשהחלוהצעיריםהעיראקייםהמשורריםמבין :ברור

שאכדבדרעםביחדהראשונים,אחדיידרי nאל-היה-בעיראקהחלהזושצררה
החריזהשהחדרתלציין,המקוםכאן .ואחריםאל-ויתריאנום ,יאסיןושידאל-סיאב,
עללהעלותהיהאי-אפשרממש.ספרותיתמהפכהבבחינתהיתהלערביתהחופשית

בת-זמננו.האירופיתמהשירהמושפעיםאלהצעיריםהיולולאכזו,התפתחותהדעת
לידיהערבית,השירהבהתפתחותבולנושליצירתוחשיבותאתנכרנהלהעריךכדי
עברורבני-דורושהואמהיוםהתפתחהבשירההמודרניסטיתשהתנועהאומראם

הדיןמןכאן'לפרטןמדיאקדמיותלהיותשעשויותמסיבות .לבןבחרוזלכתיבה
בכללהערביתבספרותרדיקאליתתנועהמהודההחופשיתלחריזהשהמעברלציין
וחמש-מאותאלףבמשךמקובלתשהיתהבחרוזיםהשירהעלהגוללאתסתמהאשר
שנה.

רםבקולולקרואלהתאסףוחבריוהואנהגרכיצד ,סיפרעצמויידרי nאל-בולנו.
"אל-הביירותיבשבועוןתקופה.אותהבניואמריקאייםבריטייםמשורריםמיצירות
שכיוןמודההואשבועמו,ראיוןהתפרסם , 1975ליוני 23מיוםאל-ערבי"ארסברע

בדרך-כללהאלוהיצירותאתוחבריוהואקראושהיתה,כפיהיתהשלהםשהאנגלית
שלהפיוטייםהמימדיםאת"לתפוסיכלוושבעזרתוהשפהאתשידעמישהובנוכחות

איברהיםג'ברא:האלההמדריכיםמביןשנייםשלשמדתמזכירהוא ."גישושיםאותם
אתכוללהלבנוני,בשבועוןמופיעשהואכפיסיפורו,אל-מאנע.ונג'יבג'ברא

 :שלהלןההערות
הפיוטיתהחוויהבהעברתחשובתפקידשמילאג'ברא,אלהתוודעתיתקופהבאותה"

הלכוחילמימחמודוסלמאןהדארויחרסייךאל-מאנע,יב'נגעםיחסיגם .אלינו
היהודיבאיש-הרוחפגשנושםאל-ראביטה','לחנות-הספריםלבואנהגנו .והתהדקו

לנוולמכורלחנותשהגיעוספרי-שירהבמכונת-כתיבהלהעתיקשנהגרג'ראן'נסים
ס..תשלקווארטטים''ארבעהאתאניזוכרהאלההספריםמביןבדול.העותקיםאת

 ".אלידט
להעתיקזמןהיהלאלאיש .אותוהטעהפשוטהמשוררשלשזכרונדלומר,ליצר

רברלנדמלאבמחירנמכרושהספריםהיאהאמתבודדים.שיריםלאאפילוספרים,
בבית-זונותביקורעלאפילואוסרט,עלהארוחה,עללוותרמוכניםהיווחבריו
 .אותםלקנותשיוכלוובלבד
עלבעיקרהתבססהשידידותםצעיריםשלמצומצםבחוגהחבריםאחדהיהבדלנו
אין-שערתלשבתנהגוהחורףבערבי .רוחנייםבנושאיםלהםשהיההמשותףהענין
ובמסעדותבבתי-הקפה rרבקבגדאד,שלהראשישברחובהסוויס"ב"קפהמספר

מה"תגלירת"בכמהבלי-סוףודניםמנתחיםכשהםהחידקל,גדותשעלהפתוחים
קפקאשלהשוניםכתביו ,אורוולשלהחיותוחוות 1984 :האחרונותהספרותיות
לונדון,מאת"פולמיקה"שלהאחרונההמהדורהאז,שהופיעההאנגליתבמהדורה

שיריםפאונו,של"קאנטוס"ימים,האריכהשלאמקדונלדדוויטשלה"פוליטיקה"
 .וו~יק"פיניגאנס"ג'ויסיימס'גשלסיפורי-המסתוריןוכמובןאלירטס..תשלומחזרת

אין-סוף,לוויכוחיםנושאיםהיווהפוליטיים,הספרותייםהמקומיים,האירועיםגם
תכניתבאו"םהתקבלהכאשר , 194 7בסוף .לפוליטיקהאדישיםדיהיינועקרוניתאך

ובריטניה,עיראקביןפורתסמות"ל"הסכםבתגובההרוחותרגשוובבגדאדהחלוקה
כמהבולנוחיברימיםבאותם ;והתסיסותהדיוניםבמרכזפלסטיןשאלתעמדה
שלנר,בחוגאזששררהלך-הרוחאתהיטבששיקפומסדרתיים,בחרוזיםשררות
שבאלג'בראפרטבחוג,נוצריםהיולאזוכר,שאניכמה(עדכאחד.ומוסלמיםיהודים
עושרמחמתבולנואתלתרגםמארדקשהמירושלים).כפליטיותרמאוחרלבגדאד
 :למקורהאפשרככלנאמנהגיוסהלהלןאךהמיוחדים,והניביםהמונחים

 !שפטרנווברוךהיהודיםשיקבלוה
תום'עדמיצתהסבלותנואת

 .עצהגםאמונהגםמעמנונטלה

 34מס' , 77עתון 28



במליםהוטרדנומדירבזמן
המרגיז.הנושאעל

 ?החנקאחיזת-לעדהתימשך
 ?בחכהכפרפרמתיעד

זה!כלעלינוכמאסמהאלוהים,

,הופיען 94gכ-ישראלעםכמלחמההערכיםמפלתלאחרמידטרופים,ימיםכאותם
אתעמוהביאכרטיס-ביקורוכתורסטירארטדסמרנדהיהשמרבריטי.צעירככגדאד
תחנת-שלהאנגליתכמחלקהעכרהוא .אלפטרן"שיחרת"שלהאנגלית'הגירסה
משדרשהואהשלטונותמשגילוהאנגלית.השפהכהוראתרכןהמקומיתהשידור
ונשארלהמשיךהצליחכהוראה .פוטרהואכך,עלאישורלקבלמכלישיחרת

רכןהמזרח-התיכוןעלספריםכמהכתבשבינתייםסטירארט,זמן-מה.ערדככגדאד
הוא .המילהשלאסי-מערכיהקלכמוכןאנטישמיהיההרצל'תיארדררעלחדשמחקר
כטינהשהעריךוממהכארץ-ישראלהאחרוניםמהמאורעותרווחיםלהפיקניסה

 .מאנגליהעמושהביאקטנהחוכרתלהפיץוהחלהיהודים,כלפיהערכיםשלגרברת
כלאתכמסתבר,שהביע,שלו,ארוךשירוכהםדפיםכשמרנהכללהזרחוכרת

הדוקטרינהתמציתואתהדעת,עללהעלותשאפשרהאנטישמייםוהרמזיםהרגשות
המאהוכראשיתהתשע-עשרהכמאהכמערב-אירופההמקובלתהאנטישמית

הם"והיהודיםכגרןבוטות,הצהרותוכללהישןהאפיכסגנוןחוכרהשירהעשרים.
 " ...השטןילדי
אנגלית,דובריומשכילים,צעיריםערכיםלאותםכדיוקמכורןהיהסטירארטשלשירו

כחוגהיו:להציפהשלאקטנהבעיהלושהיתהאלאשלנר.כחוגכיקרוארשהשתתפו
עםוידידותאחורהשלהטובהכאווירהמארדכנוחשהרגישויהודים,שניים-שלרשה

החוכרתשלעותקיםשכחוגלמוסלמיםחילקהוא :פתרוןמצאלכסוףהמוסלמים.
הפנפלטקריאתלאחרנכשל.התכסיסאכל .לילהראותםשלאאותםוהשביע
אתלקרואליונתןנג'יכ,המוסלמים,מחבריאחדלפחותכךעלליסיפרכחרוזים,
כיחודטעם,כללכךהיהלאכנדרן.לעימותסטירארטעםנכנסתילאמעולםהחוכרת.
שמסכיני.האנשיםעלהשפעהכלהיתהלאשלשיר

ל"הסכםכאר"ם,שהתקבלההחלוקהלתכנית-העולםאתאזשזעזעולמאורעות
לשליחתכעקבותיה,שבאהכגדאדכרחובותההמוניתוההתקוממותפררתסמרת"

הרדיפותלגלמכךוכתוצאההיהודים"ה"גזלניםכידיולמפלתולארץ-ישראלצבא
השפעהכללמעשההיתהלאאחריםרכיםולמאורעותאלהלכל-עיראקיהודישל
 .שלנרכחוגוהלא-יהודיםהיהודיםכיןהיחסיםעל
התפתחולעתים-להיפרלהם.להתכחשארמהמאורעותלהתעלםשניסינולא

ויכוחיםאכלכארץ-ישראל,היהודי-ערכיכסכסוךוהעוולהצדקעלחריפיםויכוחים
רנאצירנליסטירתפאן-ערכירתעמדותלהםשהיוחבריםשנישלכיוזמתםהתגלעואלה
 .אותםהדאיגאכןכפלסטיןשקרהרמה

הערכיהנאצירנליזםלאבישנחשבמישלהבכורכנררצרי, nאל-סאטעח'לדון
מוטרדוהיהככגדאדקרלג'כאיזהאזלימד ,שלוהאידיארלרגיםולראשהמודרני

לאעצמיאניהקודש.כארץהנעשהאחריוםמדיעוקבכשהואפלסטין,נבעיתמארד
אתהבעתיוארץ-ישראל,היהודיםכנושאנגערכאשראךכ"פרליטיקה",התעניינתי

והרךהשקטכקולרשדיברח'לדרן'עםמרויכוחאניזוכר .חובבניתדיהשהיתדעתי'
שםולהקיםארצםאתלחלקההחלטהעקבהפלסטינייםלערכיםשנגרםהעוולעל

"לקחת"הצליחווכיצדוהציוניםהיהודיםשלמעשיהםעלכשדיבריהודית.מדינה
נראיתשהיאשחוששניתשובה,שהשבתיליזכורהחוקיים,כעליהמידיהאדמהאת

כי-אם ,האדמהאתלקחומהםולאהיהודיםכלחמרכערכיםשלאלמדי,שטחיתנירם
היהשהטיעוןלכך,מודעאנישנה, 35שלכסירןרעםלאחורכמבטעכשיו,מהבריטים.

לאח'לדרן,לאאפילומהמאזינים,שאישכבירורזוכראניאכל .מסרכןואפילוחלש
 .כהםלדוןשנהגנויותר'המעניניםהאחרים'לכרשאיםעכרנווכדרכנומכך'נפגע
משמששהואליכשנודעהיהרצרי nאל-סאטעח'לדרןעלששמעתיהאחרונהכפעם
מהם,אחד .ספריםכמהכתבושהואביירות,שלהערכיתכאוניברסיטהכמרצה

 .כאיסלאםהמודרניסטיתהתנועהמיסויאודותעלכאנגלית,
-כינינוקישרודבריםשהרכהראוף'עדנאןכחוגהשניהפאן-ערכיהנאצירנליסט

אתלקלקלהפוליטיותלדעותיונתןלאהואולכן-וחברותאכילוייםספררת,
זוכראני .והיהודיםארץ-ישראלכנושארגיליםחילוקי-דעותכמוכן'לנרהיו .יחסינו
ראתה(היא .ללבונגעהשמארדיצירההרסי,ג'וןשל"החרמה"אתלקרואלושנתתי

כריחותלהחליףמערניניםיותרהרכההיינוזאת,עםימים).כאותםכדיוקאור
 .דירמאככרשאיכריכרחי-סרקלהיכנסמאשרוהלצות

כניר-יורק,היהשכרת-השישיםכסוףאכל 'עדנאןשלקורותיואתכבירוריודעאיני
ליצורהחלטתיכעתרנים,כךעלכשקראתיכאר"ם.ארצולשגרירכמשנהכיהןשם
סאנדרסררנאלד . 1969כחורףליניתנהההזדמנות .עקיףגםולוקשרעמו

דמותשיתארמאמרלכתובממניביקשנץ'שלמהאזהיהשעורכומ"מידסטרים",
אתמילאתימארד,ליקסםשהנושאכיורן .ממזרח-ירושליםמשכילשלמורכבת
חסןשלהמגוונת("הקריירה 1969פברוארכחוכרתהופיעוהמאמרמידמבוקשם

 .) 20-3עמ'חמזאררי",

לכקשיכולתילא(שהריסכנהלטורחמחוץכלומרכניר-יורק,שעדנאןשידעתיכירון
ביקשתי ) !ככגדאדלמשרד-החוץחוכרתלולשלוחהיהודיתהסוכנותשלמהרצאה
 20מיוםוכמכתב ,כןעשההוא .כניו-יורקהאו"םלמרכזעותקלולשלוחמסאנדרס

לעדנאןפברוארחוכרתשלעותקשלחתי"ככקשתך' :סאנדרסליכתבכפברואר
 13מיוםמנתכךעללך'תודה :כלשונומצטטשאנימכתבממכרקיבלנווהיוםראוף

רג'ואןלמרלהודותרוצההייתי'מידסטרים'.שלפברוארחוכרתרעל 1969כפברואר
 .זאת'לעשותאפשרכיצדלילייעץתרכלאםלךוארדהתשומת-הלבעלישירות
כקרוב."ממכרשתשמעמניחואניכתובתךאתנמרכן,לו,שלחתי

החלהחוכרת,אתששלחנואחרי"יום :הבאהסיפוראתהוסיףשסאנדרסמעניך
(שלחנומישהועלצרותלהביאעלוליםאנושמאשכיח,כמחשכהלהגרתננץ]שלמה

הפרטיתכתובתולנוישעכשיו-כמוכןכאו"ם,העיראקיתלמשלחתהחומראת
אולםכסדר,שהבלנראהפנים,כלעלכרגע,עמו.להסכיםנטיתיואנילהלן)שאוסיף
כשרערכי,דיפלומטעםקשריצרנואנחנוזושכדרךהעובדהמעצםהתרגששלמה

 " ...ודם

כזרולאכהשאשתמשמוטבשלדעתוסאנדרס,הוסיףהפרטית,הנחרכתאתכציינו
 ."מזהיצאמהלי'"דווח :וסיכםם,"הארשל

לעדנאן,מלכתובנמנעתיכאן,לפרטהשאיןהסיכהמןראשיתיצא.לאמאומהרככן,
ליכתבלאשמעולםהאמיתית,הסיכהרזו-ושנית ,מאודככךשרציתילמרות
שיראוכרגעחוכרותלולשלוחלהמשיךמסאנדרסביקשתי-לילהודותאישית

התליותעלשלימאמרכללהמארס,חוכרתהכאה,החוכרתככרהמזל,לרועאך ,אור
שנידונואלהכין .חפים-מפשעיהודיםככמהגםשפגעוככגדאד,לשימצההידועות
נתמנהעתכאותה .הרצחאתכמוכןגינהומאמרישליטובחכרגםנמצאלתלייה
שפרשאמרועליופאצ'אצ'י,אלעדנאןשלכיורשום,"כאועיראקשגרירעדנאן

היה,לא .ממשלתושלהכלליתממדיניותהשנואשלאחרכשאט-נפשמתפקידו
הסתייגותואתניכרתיאניישראלית.לכתובתמעדנאןלמכתבלצפותטעםכלאיפוא,

ו-7מהלסאנדרסכמכתבזאתהסברתי .כמכוכהלהביאופניםכשוםרציתיולא
ארצונגדבינלאומיתמערכהכארגוןישראלאתהאשיםהואאגב," :והוספתיכמארס

חלקכרלראותעשויהואמארסחודששלמידסטרים''כמאמרישלמקראחוששואני
 .כשיפוטו"שייטיבלצפותאמנםאפשרזו.ממערכה
שעמםכחוגיםלפחותהפאן-ערכית,כעמדתםמ.הכלליוצאיםהיואכןועדנאןח'לדון
סוציאל-היה .איכרהיםאל-פ'תאחעכרכחנות-הספרים,עליהישירהממונהנמניתי.

הנאציונליזםכשםלהשהטיפוהזריםלשנאתכזלזולרהתיחסמושבעדמוקראט
דמוקרטי""סוציאליזםכהשהאמיןלאידיאולוגיהלקרואנהגאורוול 'ג'ררג .הערכי
 'כסזאתוכותבמדגישכשהואשלו),המצויינתכאוטוביוגרפיהקריקכרנארד(מספר
אל-עבדשלהפוליטיתעמדתואתהיוםמגדירהייתיכדיוקכך .קטנהוכד'גדולה

פ'תאח.

מאודככירהממשרהמקרובזההתפטרהואכחנות-הספרים,לעכורכשהתחלתי
היהשלאכיווןוגםהשרעםחילוקי-דעותכגללמשרד-החינוך)(כמנכ"לכממשלה

מפלגההקמתיזםהחנות,אתשפתחנואחריקצרזמןככללותו.מהמשטרמרוצה
שניהם .העתוןאתערךוגםהמפלגהכראשעמדהוא .עתרןוהוציאחדשהפוליטית

זוכר 'לכןקודםעודהופסקההעתוןוהוצאתהמפלגהנאסרהוכאשרימיםהאריכולא
שנמסרהכיוםכחנותהופיעשהואכמקצת,אותימכיןשזהלהודותועליאני,

לרגלאותרלכרךיששאוליאמרתיואני ,לחוקמחוץמפלגתוהרצאתעלההודעה
מכין"אינך .ומדועעצובהואאםכרצינותשאלתיצוחק,שאינו~שראיתי .המאורע
כר,רציתשמאודתינוקלאכדכמוזה ?זאתלהסביר"איך .רבכעצבאמרכנראה",
לא .דברהוספתיולא'ללביכמוכן ,נגעהדבר ... "מהזמןכמשךלוודאגתכדשטיפלת
עלאתוהתווכחתישפעם ,זוכראניכינינו.סועריםוויכוחיםחילוקי-דעותשחסרו

אניחושששוב,ההם.כתנאיםכעיראקכיצוע""כרהדברואםככללדמוקרטיה
שעותכךעלשהתווכחתיכבירורזוכראניאךשלי.מרעיונות-הבוסראחדזהשהיה

לצורךהקשורככללגמריעמומסכיםשאנישלמרותו"טענתי",תאח'אל-פעכרעם
"כשליםאכןהעיראקיוהעםשעיראקלא-כטוחכללהריניוכסוציאליזם,כדמוקרטיה
שאיןלמופתכסבלנותוהסבירזו,נקודהעלשעותאתיהתווכחהוא .לדמוקרטיה"

ניתןאיךשנוכחתיאחרילאחור,כמבטעתה, .דמוקרטילמשטרראוישאינועם
וה"מתקדמות"הנאורותכחברותאפילופרלמנטריומשטרדמוקרטיהולזהםלתמרן
כיןכרחוב",של"אדםאמונה,לכללאפילוהגעתי .עמולהסכיםאנינוטה ,כיותר
ולמושלים,למשטריםטבעיחושמעיןלוישמתדרכת,אופראמשכיל,אוכורשהוא
 .המתוחכמותהפוליטיותהדעותכעליאנשיםאותםדווקאנחכיםלאשכר

 .קדומותדעותאראנטי-יהודייםרגשותכלכמוכן'היו'לאיםאיכרהאל-פ'תאחלעבד
עמוכשיחותהנראה,כפיהבחנתי ,-1948כצבאות-ערבתבוסתאחריקצרזמןאולם

ארוך",דבררן"לערכים .העניניםכמהלךהמפנהעקבעלבוןכמין ,מסריימתכעצבות
אתאיכרושצבאות-ערבכךעלדיווחומהחזיתהחדשותכאשראחדיוםליאמר

תמידדיברהוא .הזאת"ההשפלהאתישכחולאלעולם"הםכקרבות,השליטה
כלכזההיהשלאכטוחאני"אנחנו".אמרלאפעםאףלערכים,כשהתכוון"עליהם"

שאנומרחקלאותוביטויכזההיההמוסלמים.הערכיםמעמיתיולהיבדלמצידוכסירן
קודרתנבראהאזהרה,יותרהיתהזר .אמיתייםאנשי-רוחאצלבדרך-כללמוצאים

שכןהמאורעות,נוכחתגובתיעלסמויהביקורתגםודאיזרהיתה .לבראהעתידלגבי
 .הדבריםמהשתלשלותרצונישכיערתואתשמחתיאתלהסתירניסיתילאכלל

הואאולם ; )!כמוכןציוני,לא(גםאנטי-ציוניהיהאל-פ'תאחשעכרחושבאינני
אחרת,בהזדמנותליאמרהיהודים","אתםהיהודית.הבעיהועםהיהודיםעםהזדהה

מרוכזיםכולכםמשלכם,במדינהלחיותתוכלולדעתך,איך.האדמה.מלח"אתם
אחדומתקיימיםבשניאחדתלוייםברעהו,אישרקעסוקיםכשאתם ,אחדכמקרם
הוסיףעמו,ועםממשלתועםשלוכצרותבהיזכרוכנראהאחר-כך, ,, !מהשני

כרצונכם,יהיה"טוב, :לוהאופייניבחוש-ההומורמהוליאוששלכתנועת-ביטול
מהר-מאוד ?נסבולאנחנושרק ,כעצםלמה, !משלכםמחורבנתמדינהלכםתהיה

 ,, !זהנטלאיזהלדעתתיווכחו

לעזובהחלטתיכאשרהמעשהמשמערתאתשאדעמארדחשובהיהפ'תאחאללעבד
קט,לרגעולו ,לךנדמהאם":ליאמרההזדמנויותכאחת .לישראלולעלותעיראקאת

מאשרמפולין.אומרוסיהמגרמניה,ליהודיוכמזגךכהשקפותיךיותרקרובשאתה
 ,, !לךמצפהמהיודעאינךפשוטאתהטועה'אלאאינך 'ככלללעיראקיםאראלי

 .עלילהשפיעמלנסותחדלהואולאט-לאטהשתכנעתי,לאאניואולם

הואאףשנולדלאקר,זאבמספרשנות-השישים,בראשיתשכתבאוטוביוגרפיבקטע ***
עלשנסכהכאתונה,כוועידההפסקהבעתשיחהועלאחדערב-סתיועלבגולה,
מתוכנךאישוכמקרההשולחן,סביב"שמרנהסיפר,כך"היינו",כשורשים"."ה,צורך

למקרםיחזוראםהרריוביתאתולראותלשוביכולאחדורקנולד,שכהבארץחילא
קיים.היהלאככרעצמו,הביתבית-האב,שמונה,מתוךמקריםבשבעה ."הולדתו
אםהולדתולמקוםלשרבמהשמונהאחדכלהיהיכולוחוקיתפיזיתמבחינהאולם
לומרגישיםהאלההאנשיםהיואיךתוהה,עצמימצאתיזאת,כשקראתיבכך.ירצה
כעירלכקר ,קצרלזמןולולהם,יורשהלאשלעולםהידיעהעםלחיותצריכיםהיו

 • .הולדתם
שטרן-גרוסמןמריםמאנגלית:

 29 1982יוני-אוגוסט


