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השגריר הצהרת
 עתידה על ביותר החשובות ההצהרות אחת

 בדרך־ השבוע הושמעה במרחב ישראל של
 שלא בארצות־הברית, משודר בראיון אגב,
מנ ג׳ודאד, האשם המדבר: פרסומת. משך
 בעיראק, הדמוקראטית־הלאומית המפלגה היג

 של המיועד ושר־החוץ באו״ם עיראק שגריר
ארצו.

ב הסטודיו מן ששודר שיגרתי בראיון
 האו״ם של מגרד־השחקים של השניה קומה

 תנועת- על )47( ג׳וואד נשאל בניו־יורק,
במרחב. האיחוד

והרפוב עיראק בין היחסים מה שאלה:
 חלוקי־ יש האם המאוחדת? הערבית ליקה
הערבי? האיחוד בעיות רקע על דעות

היס תהליך הוא הערבי האיחוד תשובה:
 שונות. בדרכים להגשימו אפשר אבל טורי׳
שהו זה כמו מושלם, איחוד היא אחת דרך
 ברית היא שניה דרך ומצרים. סוריה בין קם

שלי דרך ותימן. רע״ם בין זו כמו הדוקה,
 הדוק, לשיתוף־פעולה מנגנון יצירת היא שית

הערבית. הליגה כמו ארגון במסגרת
 העולם כתב הורביץ, דויד חיכה זה לרגע

 יהודית־ סוכנות־ידיעות וראש באו״ם הזה
שהש המראיינים משלושת אחד אמריקאית,

 אותה שאלה, הציג הוא ראיון. באותו תתפו
מראש. תיכנן

 על דיברת אתה השגריר, אדוני שאלה:
 האם התיכון. המזרח לאיחוד מסגרת יצירת
 בלתי־ עמים גם זו באפשרות כולל היית

ערביים?
ש בשבוע פעמים כמה ששוחח השגריר׳

מש את הבין הזה*, העולם עורך עם עבר
 בהורביץ. חודר מבט שלח השאלה, מעות

 מחושבת תשובה מסר שניה חצי כעבור
היטב:

 צריך האיחוד של הראשון השלב תשובה:
 לשוני גזעי, רקע בעלי עמים בין להיות

 האיחוד שיושג אחרי אולם משותף. ותרבותי
 בלתי־ערביים לעמים גם מקום יהיה הערבי,
 האיראנים התורכים, כמו התיכון, במזרח

להצטרף. שירצו ואחרים,
 כי ידעו הצר בסטודיו הנוכחים כל

 מבלי ישראל. פירושו זה, במקרה ״אחרים״,
 ג׳וזאד הצליח בפירוש, המדינה את להזכיר
במס כי הראשונה בפעם להודיע זו בצורה

 למדינת מקום יהיה המרחב איחוד של גרת
ישראל.

הספר
הקרב לאחד
 הפגזים אפילו חדש. כל אין שוב בצפון,

ו נורו בקרב־החולה האחרונים המילוליים
ה שלאחר באפרוריות שקעו הספר משקי
 הגדולה ההפגזה השאירה ושם פה רק קרב.
 רעפים בגג חור הגלידו: שטרם פצעים כמה

 ב־ גם בלהבות־הבשן. בחצר בור בחולתא,
 השאירו הספר יושבי של הנפשית ריקמה
 אלה מסימנים שניים סימניהם. את הפגזים

ה בגליון לבן, גבי על שחור נרשמו אף
המאוחד: הקיבוץ בטאון בקבוץ, של אחרון

 אמנון, קבוצת מחולתא, ב׳ כיתה אנחנו,
 לכן עלינו, כותבים העתונים שבכל ראינו
ההפגזה. על ולספר מכתב לכם לכתוב רצינו

 על וקפצנו השתוללנו בכיתה, שיחקנו
 ואמרה: אסתר באה פתאום השולחנות.

 כועסת שהיא חשבנו למקלט.״ לרדת ״מהר,
מהשול לרדת מהר ״מהר, ואומרת עלינו

 הבומבות התחילו למקלט, באנו רק חנות.״
 אחת חברה מאד. חזקות היו הם החזקות.

 בכתה. במקלט, פעם אף היתד, שלא חדשה,
רגילים. כבר ואנחנו למקלט רגילה לא היא

 שירי הזמן כל שרנו פחדנו. קצת אנחנו
 כמה 'אחר־כך השירים. כל את שרנו חנוכה.

 והדלקנו כבה החשמל ריקודים. רקדו ילדים
אחד. פנס רק לנו היה כי נרות,

 לנו נתנו לא עוד אבל שקט. היה כך אחר
 ואסתר אותנו לבקר באו ההורים לצאת.
 וקראנו חנוכיות ציירנו ציור. נייר הביאה

המכבים. ילדי על
רסי אספנו במשק. לטייל הלכנו בבוקר

 קטנים רסיסים, המון כבר לנו יש סים.
 כלום, קרה לא שלנו בכיתה גדולים. וגם
 אנפה כיתת החלונות• זגוגיות נשברו רק

 אלינו באו עכשיו כיתד״ להם ואין נהרסה
 עוד אין לנו לנו. לעזור חברים הרבה

חשמל.
על נכתב השני הקטע גבריאל. הנער

 עורן של שיחותיו טל מלא דו״ח •
ב יופיע ערביים, מנהיגים עם הזה העולם
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