"בישיבה התיכונית היו לי ציונים נוראים .קראו לי 'בנדיט' "
כך אומר מי שנבחר לפרופסור מן המניין ,הצעיר ביותר באוניברסיטת הרווארד ,פרופ' אלן דרשוביץ.
בראיון שנערך עם פרופ' דרשוביץ לכבוד קבלת תואר עמית כבוד מהמרכז הבינתחומי הרצליה
שוחחנו על שנות לימודיו המוקדמות ,החיים במשפחה ענייה ולמה כדאי לישראל ולפלסטינים
לחתום על הסכם שלום ביניהם )וזה קשור לחומוס(.
מאת ארתור שני
סטודנט שנה א' בבית ספר רדזינר למשפטים ובבית ספר לאודר לממשל ,דיפלומטיה ואסטרטגיה

רבות דובר ונכתב על פרופ' אלן דרשוביץ ,האיש
שלמד בישיבה התיכונית של הישיבה יוניברסיטי,
בברוקלין קולג' וקיבל את התואר הראשון שלו
במשפטים מאוניברסיטת ייל בשנת .1962
דרשוביץ נולד בראשון בספטמבר  1938למשפחה
יהודית-אורתודוכסית אמריקנית .הוא שימש
כפרקליטם של נאשמים מפורסמים רבים כמו
ג'ונתן פולארד ומייק טייסון אך המשפט הידוע
ביותר שבו השתתף הוא המשפט של או ג'יי
סימפסון שנחשד ברצח אישתו ,ניצח בערעור
במשפט הפלילי שבו יוצג על-ידי דרשוביץ ,והפסיד
בתביעה האזרחית לפיצויים שהוגשה נגדו על-ידי
משפחתה של המנוחה .בין ספריו המוכרים של
פרופ' דרשוביץ הספר "מכתבים לעורך-דין צעיר"
שבו עונה פרופ' דרשוביץ על שאלות מתחומים
רבים הקשורים בעבודתו של עורך דין כמו מוסר
ואתיקה ,פרופ' דרשוביץ ידוע כמי שעומד לצידה
של ישראל מזה שנים רבות למרות ההתקפות עליו
ולא מפחד מלהביע דעתו.

"אימי לא רצתה שאהיה מורה"
כשנשאל על ילדותו בברוקלין אומר פרופ'
דרשוביץ" ,בהתחלה הלכתי לישיבה תיכונית
והציונים שלי היו נוראיים .הייתי הראשון שזרקו
אותו מהלימודים .הייתי מה שכונה 'בנדיט'.
בישיבה התיכונית כל הציונים שלי היו גרועים -
 ,Cואח"כ בקולג' ובאוניברסיטה כל הציונים שלי
היו מצוין  .A -נעתי בין נכשל למצוין .אמא שלי
תמיד רצתה שאקבל ציונים ממוצעים  Bכי נכשל C
זאת שערורייה ו A-פירושו להיות מורה -ואימי לא
רצתה שאהיה מורה .כל חיי לא זכור לי שקיבלתי
ציון  ,Bאומר פרופ' דרשוביץ.

בתמונות :פרופ' אלן דרשוביץ בראיון עם כתבי אוונגרד

"הימנעו מעשיית דברים שאחרים יכולים לעשות
לא פחות טוב מכם"
פרופ' דרשוביץ נשאל לגבי עצתו לאלה שמסיימים
את לימודיהם בבינתחומי או לבוגרי בית ספר
רדזינר למשפטים שכבר עברו בהצלחה את
בחינות ההסמכה של לשכת עורכי הדין" .יש לי
הרבה הצעות לסטודנטים שמסיימים ללמוד לימודי
משפטים ורוצים להצליח כעורכי דין",אומר פרופ'
דרשוביץ ,וממשיך "תעשו עם עצמכם משהו שבו
כל בוקר ,כאשר תתעוררו ,תצפו כבר להגיע
לעבודה מרוב התרגשות ועניין .תעשו משהו
שאתם ממש אוהבים .תנו לכסף יחס של מרכיב
משני ,שבא מתוך המרכיב העיקרי -שהוא עבודה
אהובה .הימנעו מעשיית דברים שאנשים אחרים
יכולים לעשות לא פחות טוב מכם" .לדברי
דרשוביץ" ,הבעיה אצל עורכי הדין ,ויש לי על כך
הרבה ביקורת ,זה שפעמים רבות הם נדרשים
לעשות דברים שהם לא אוהבים בטענה שאלו
'תרגולים' .אלו לא תרגולים -זוהי עבדות" .פרופ'
דרשוביץ ,שהיה הפרופסור הצעיר ביותר שמונה
לפרופסור מן המנין באוניברסיטת הרווארד אומר
"אני ממליץ לסטודנט מהבינתחומי או לכל סטודנט
ישראלי שרוצה ללמוד לתואר שני בהרווארד
להפוך לאזרח ערב הסעודית ולהגיש בקשה
כאזרח סעודיה ,או להגיש את הבקשה מרמאללה,
כך הרבה יותר קל להתקבל .קשה להתקבל
להרווארד לתואר שני כישראלי .הדיקן אמר לי
פעם שאם היו מקבלים את הסטודנטים
לאוניברסיטה בלי להסתכל על ארץ המוצא שלהם
אלא רק לפי הישגים 80% ,מהמתקבלים הזרים
היו מגיעים מישראל .לישראל יש את הפונים
האיכותיים ביותר .הסטודנטים הישראלים
מתחרים מול ישראלים אחרים ולא מול סטודנטים

סעודיים .ההמלצה שלי היא למצוא נושא שהוא לא
פופולארי במיוחד ושאין הרבה אנשים שמתעניינים
בו ,כמו משפט חוקתי או ציבורי או נושא של זכויות
אדם ולנסות להתקבל איתו .בדרך-כלל הישראלים
מגישים בקשות עם נושאים כלכליים ופיננסיים"
אומר פרופ' דרשוביץ.
"לא לחכות שהצדק ייצא לאור"
פרופ' דרשוביץ התייחס לרקע ממנו הגיע וסיפר
"באתי ממשפחה ענייה .גדלתי בעוני .ובכל זאת
המשפחה שלי הייתה מאוד אקטיביסטית .סבא
שלי עזר להציל אנשים בזמן השואה .הוא היה
אדם עני וחסר השכלה פורמאלית אבל הוא עשה
כל שביכולתו לעזור לזולת .הוא הציל רבים .גם
בישראל משפחתי מאוד אקטיביסטית .יש לי
משפחה שמזוהה עם הימין הקיצוני שחיים
בהתנחלויות וגם משפחה שפעילה ב'שלום עכשיו'.
מה שחשוב הוא שאף אחד לא יושב על הגדר
ומחכה שדברים ייקרו .אדם צריך לחתור להשגת
מטרותיו .לא משנה מה הרקע שממנו הגיע.
פרשת השבוע של הבר מצווה שלי כללה את
הפסוק "צדק צדק תרדוף" )דברים ט"ז כ'(
והחשיבות כאן היא לאו דווקא של הצדק אלא
דווקא של ה'תרדוף' .לא מחכים לצדק שייצא
לאור -רודפים אחריו .אי-אפשר להשיג צדק בלי
לפעול".
פרופ' דרשוביץ סיפר על חיבתו לאוכל מיוחד
ולדליקטסים" .אני ממש מצפה למצוא מקום של
אוכל טוב כאן בישראל .החומוס הטוב ביותר
שאכלתי היה ברמאללה .הוזמנתי לארוחה על ידי
ראש הרשות הפלסטינית ,סאלם פיאד .זה היה
חומוס פנטסטי .החומוס בישראל גם טוב ,אכלתי,
למשל ,את חומוס "אבו שוקרי" .אבל בכל זאת ,אין
כמו החומוס ברמאללה .זוהי סיבה מצוינת בשביל
הישראלית לעשות הסכם שלום עם הפלסטינים.
יש סיבות טובות יותר ,אבל גם זאת סיבה טובה".
"אני יהודי -תאמינו לי"
במענה לשאלה ממי ישראל צריכה לדאוג מבחינה
הסברתית ,אומר דרשוביץ כי "ישראל לא צריכה
לדאוג מנאו-נאצים או ממוסלמים רדיקליים .מי
שישראל צריכה לדאוג ממנו הכי הרבה הם יהודים
וישראלים ששונאים את ישראל .הם מתחילים כל
ראיון והרצאה ב"אני ישראלי ואני חושב שישראל
גרועה מהנאצים" .גלעד עצמון הוא האויב הגדול
ביותר של ישראל באנגליה ,שם הוא נגן סקסופון
מפורסם .הוא ביקש את סליחת הנאצים על כך
שהשווה אותם לישראל .הוא נולד בישראל והוא
אומר בכל העולם שהשואה לא קרתה ושהסיפורים
לגביה מוגזמים .גם נועם חומסקי וגם נורמן
פינקלשטיין אומרים אמירות דומות .אף אחד לא
מקשיב לנאו-נאצים או למוסלמים שאומרים דברים
בגנות ישראל ,מי שמקשיבים לו הם המרצים

הישראלים והיהודים" .יחד עם זאת ,אומר פרופ'
דרשוביץ "אני חושב שמותר לבקר את ישראל.
הייתי נגד ההתנחלויות מההתחלה .אני בעד
פתרון של שתי מדינות לשני עמים ,אבל מותר
וחשוב להיות ביקורתי .אני ביקורתי כלפי ישראל כי
אני אוהב את ישראל ואני ביקורתי גם כלפי ארצות
הברית כי אני אוהב את ארצות הברית .לישראל
יש בעיה אחת ,הרבה מרצים ישראלים שמרצים
בחו"ל תומכים בישראל -ולא פוצים פה .הם
פחדנים .אני מזמין אותם לפצות פה למען ישראל!
יש להם אחריות והם צריכים לומר מה דעתם .יש
עליי הרבה התקפות אבל צריך לעמוד לטובת מה
שאתה חושב למרות ההתקפות .צריך לפתח עור
של פיל .מבחינה פוליטית-מדינית ישראל מאוד
חזקה .הן בארה"ב והן באירופה .סרקוזי,
ברלוסקוני ,מרקל וגם עכשיו בבריטניה תומכים
בישראל .המישור שצריך לפעול בו הוא המישור
האקדמי .אני גם חושב שכל הבכירים בישראל,
שקדי ,ברק ,ציפי ליבני וכו' כן צריכים להגיע
לבריטניה ולא לפחד שיעצרו .אני אבוא להגן
עליהם וזו תהיה דרך נהדרת להסביר את ישראל
בעולם" ,מסכם פרופ דרשוביץ'.

