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Považujem za hanebné, že
mnohí Taliani a mnohí Európania si zvolili ako vzor pána (alebo ako sa to slušne povie) Arafata. Toho niktoša, ktorý sa za peniaze saudskej kráľovskej rodiny hrá na Mussoliniho ad perpetuum, a ktorý vo svojej megalománii verí, že odíde do dejín
ako George Washington Palestíny. Tú negramotnú trosku, ktorá,
keď som ho interviewovala, nebola schopná ani poskladať úplnú vetu, artikulovanú myšlienku.
Takže ma to stálo hrozné úsilie
dať to všetko dohromady, napísať to a publikovať, a dospela som
k záveru, že v porovnaní s ním
aj Kaddáfí znie ako Leonardo da
Vinci. Tohto falošného bojovníka, ktorý chodí vždy v uniforme
ako Pinochet, ktorý nikdy nenosí civilné šaty a ktorý sa nikdy
nezúčastnil na jedinej vojenskej
bitke. Prenecháva vojnu, vždy ju
prenechával, iným. Teda tým
úbožiakom, ktorí v neho verili.
Tohto pompézneho babráka,
ktorý, hrajúc rolu hlavy štátu,
spôsobil neúspech rokovaní
v Camp Davide a Clintonovho
sprostredkovacieho úsilia. „Nie,
ja chcem celý Jeruzalem pre se44

ba.“ Tohto večného luhára, ktorý
má záblesk úprimnosti, len keď
(v súkromí) popiera právo Izraela na existenciu, a ktorý, ako som
povedala vo svojej knihe, si protirečí každých päť minút. Vždy
podvádza, klame aj keď sa ho
opýtate, koľko je hodín, takže mu
nemožno nikdy veriť. Nikdy! Človek je ním systematicky podvádzaný. Tohto večného teroristu,
ktorý vie iba to, ako byť terori-

ku v Paríži, kde je o ňu postarané ako o kráľovnú, a ktorý drží
svojich ľudí v truse. Z toho trusu
ich vyťahuje len aby išli zomrieť, zabíjať a zomrieť, ako tie osemnásťročné dievčatá, ktoré, aby
dosiahli rovnosť s mužmi, sa opášu výbušninami a dajú sa roztrhať
spolu so svojimi obeťami. A predsa ho mnohí Taliani tak milujú –
áno, ako milovali Mussoliniho.
A mnohí Európania tak isto.

Považujem za hanebné, že mnohí Taliani
a mnohí Európania si zvolili ako vzor pána
(alebo ako sa to slušne povie) Arafata. Tohto
falošného bojovníka, ktorý chodí vždy
v uniforme ako Pinochet.
stom (z bezpečnej vzdialenosti),
a ktorý počas sedemdesiatych rokov, keď som s ním robila interview, cvičil tiež teroristov zo skupiny Baadera a Meinhofovej.
A s nimi desaťročné deti. Úbohé
deti. (Teraz tie deti cvičí, aby sa
stali samovražednými atentátnikmi. Sto detských samovražedných atentátnikov je v príprave.
Sto!) Tohto „kam vietor tam
plášť“, ktorý si drží svoju manžel-
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Považujem to za hanebné
a vidím v tom príchod nového fašizmu, nového nacizmu. Fašizmu a nacizmu, ktorý je omnoho znepokojujúcejší a odpudzujúcejší, pretože je riadený a živený tými, ktorí sa tvária ako dobrodinci, pokrokári, komunisti,
pacifisti, katolíci či skôr kresťania, a ktorí majú tú drzosť nazvať
vojnovým štváčom kohokoľvek,
kto ako ja zakričí pravdu. Vidím

Nacistické hákové kríže
znesvätili židovský cintorín
v Nemecku.
to, áno, a hovorím toto: Nikdy
som nebola láskavá k tragickej
shakespearovskej postave Sharona. („Viem, prišli ste si po ďalší skalp na váš náhrdelník,“ zamumlal takmer smutne, keď
som išla s ním robiť interview
v roku 1982.) Často som mala
s Izraelčanmi trpké spory a v minulosti som veľmi podporovala
Palestínčanov. Možno viac, ako
si zaslúžili. Ale stojím pri Izraeli, stojím pri Židoch. Stojím, ako
som stála ako mladé dievča v čase, keď som s nimi bojovala v zákopoch a keď zastrelili Anne Mariu. Bránim ich právo na existenciu, právo brániť sa, nenechať sa
vykynožiť po druhýkrát. A znechutená antisemitizmom mnohých Talianov, mnohých Európanov, hanbím sa za túto hanbu,
ktorá zneucťuje moju krajinu
a Európu, ktorá nie je ani spoločenstvom štátov, ale jamou
Pontských Pilátov. A keby si aj
všetci obyvatelia tejto planéty
mysleli niečo iné, ja budem stáz
le takto zmýšľať.

