שני עמים וג'ונגל
אלכסנדר יעקובסון
"הארץ" 8220287182
בשנות השבעים ,כשלמדתי באולפן לעברית בירושלים ,הגיעו יום אחד לכיתה שלנו אח ואחות
מסוריה – בני כ ,12-11-האח גבוה ומבוגר יותר 2מישהו סיפר שהם הוברחו על-ידי המוסד דרך לבנון2
היה בהם משהו מוזר :הם אף פעם לא נפרדו ,ואף פעם לא חייכו 2במשך כל חודשי האולפן הם היו תמיד
ביחד ,וללא חיוך 2זה היה משונה מאוד 2רוב התלמידים בכיתה היו כמוני ,נערים מברית המועצות 2באנו
עם הורינו ממשטר דיכוי ,ממדינה אנטישמית 2את האנטישמיות הרוסית הכרתי היטב מקרוב 2אבל אף אחד
מאיתנו לא נראה כמו היהודים הסוריים האלה 2ממש לא2
כמה חודשים לאחר סיום האולפן פגשתי את הבחור במקום אחר 2הוא היה לבד ,בלי אחותו 2הוא
חייך אלי ואמר "הי ,אלכס ,מה שלומך"2המלים היו שגרתיות ,אבל ההרגשה שלי לא הייתה שגרתית 2לא
ראיתי אותם מאז ,אבל לא שכחתי אותם2
במשך השנים נזכרתי בהם כשחברי כנסת ערבים עלו לרגל לדמשק והרעיפו שבחים על הנשיא
אסד ,האב והבן 2עזמי בשארה בלט בכך ,אבל הוא לא היה היחיד 2ח"כ דראושה אמר פעם ,בשובו
מדמשק" :הלוואי שמצב הערבים בישראל היה כמו מצב היהודים בסוריה" 2חשבתי שלהצעה כזאת דווקא
אפשר למצוא תומכים לא מעטים בציבור היהודי2
לפני כמה שנים השתתפתי במפגש ישראלי-פלסטיני 2הצעירים הפלסטינים שהשתפו בו השמיעו
את הטיעון המוכר :העם הפלסטיני משלם את מחיר האנטישמיות האירופית 2הזכרתי שמחצית האוכלוסייה
היהודית בישראל מקורה במזרח התיכון ולא באירופה 2התחיל הויכוח ההיסטורי והאידיאולוגי הרגיל2
בסוף אמרתי :אני רוצה לספר לכם סיפור אישי – וסיפרתי את סיפור האח והאחות מסוריה ,עם החיוך
וה"מה שלומך" בסיומו 2שתיקה השתררה בחדר 2איש מהנוכחים לא הטיל ספק באותנטיות של הסיפור2
בסוף אחד הצעירים הפלסטינים נאנח ואמר" :טוב ,הרי אנחנו יודעים איך מתייחסים אלינו ,לפלסטינים,
במדינות ערב 2למה שנהיה מופתעים מאיך שמתייחסים ליהודים?" 2ובהפסקת הקפה ניגש אלי צעיר
פלסטיני אחר ושאל – אתה יודע מה קרה אחר-כך לבחור הזה? לא יודע ,עניתי ,איבדתי קשר איתו; אני
מניח שהכול בסדר והוא פשוט נהיה ישראלי 2זה היה רגע סוריאליסטי במובן הטוב :ניכר היה בצעיר
הפלסטיני שהוא שמח לשמוע שהיהודי הסורי נהיה ישראלי2
עודה בשאראת כואב את כאבם של אחיו ,הפליטים הפלסטיניים ,המופקרים בג'ונגל של מדינות
ערב – ג'ונגל שחלקים בו ,ובראשם סוריה ,עולים עכשיו באש ("מה עם אחינו שנתקעו בג'ונגל" ,הארץ
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 2)112028712הוא צודק :האמירה החביבה על ישראלים רבים – "יש להם  88מדינות" – היא אמירה
אטומה וחלולה כשמדובר בפלסטינים 2אין אף מדינה הרואה את עצמה כבית לאומי ,ובשעת הצורך -
מקלט ,לבני העם הפלסטיני 2ראוי מאוד שתהיה מדינה כזאת 2גם לעם היהודי ראוי שתהיה – שתמשיך
להיות  -מדינה כזאת 2מי שמאמין בשוויון בין בני אדם ובין עמים ,ולא בחוק הג'ונגל ,אבל גם יודע איפה
הוא חי ,צריך לתמוך בזכותם של שני העמים לעצמאות 2הוא צריך לתמוך בזכותו של העם הפלסטיני
למדינה מבלי להשלות את עצמו כאילו זכותו של העם היהודי למדינה מובטחת ומובנת מאליה2
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