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כפר חראד הספיק לראות בשלוש השנים
האחרונות מטוסים לא מעטים .אולם אלה
היו תמיד ממוסים מצריים ,בדרכם להפצצת
השבטים המלוכנים ,בהרים הסמוכים .לפע
מים אף הקדישו מטוסים אלה תשומת־לב
גם לחראד עצמה ,שכן בני הכפר תמכו
ברובם באימאם אל־בדר.
השבוע שוב הופיעו מטוסים בשמי חראד,
אולם לא כדי להפציץ .הם נחתו בשדה־
תעופה מאולתר ,והביאו את חברי ועידת
השלום התימנית .בשדה מחוץ לכפר הוקם
אוהל ענק ,שנועד לשתי המשלחות התימ
ניות הלוחמות ולמתווכחים מסעודיה ומצ
ריים.
הפגישות הראשונות מחוץ לאוהל היו
נרגשות .ראשי־שבטים ונציגים רשמיים ,ש
לחמו זה בזה ,התחבקו והתנשקו .אחמד
נועמן ,ראש הממשלה הרפובליקאית לשעבר,
שניסה לפני כן לכנס ועידת שלום והתפטר
במחאה על המכשולים שהערימו לפניו ה
מצרים והמרשאל אל־סלאל ,היה נרגש מכו
לם .הוא בכה וצחק חליפות .כאשר הגיע
זמן הישיבה הראשונה ,באוהל השלום ,רץ
בראש המשלחות ,ולקול תרועת'  50הנציגים
קרע את מחיצת־הבד שהוקמה בתווך ,במט
רה להפריד בין מלוכנים ורפובליקאים.
״מהיום ,אנו כולנו תימנים!״ הוא הכריז
בקול.
הכסה הסעודי .הוועידה כונסה בהתאם
להסכם שנחתם בג׳דה ,בין המלך פייצל
לבין הנשיא גמאל עבד־אל־נאצר .תנאי מוק
דם אחד :לא יטלו בה חלק בני משפחת
האימאם .תפקיד הוועדה הוא להרכיב ממש־
לת־מעבר ,שתכין בחירות ראשונות בארץ
המפגרת ,ותפקח עליהן .בממשלה זו לא
ישתתפו המרשאל סלאל מצד אחד ,ובני
משפחת האימאם מאידך.
אחרי ההתלהבות של הישיבה הראשונה,
הסתבר כי לא יהיה זה תפקיד קל .אולם
נציגי סעודיה ומצרים היו אופטימיים .שכן
לולא עזרת שתי המדינות הזרות ,לשני
המחנות הלוחמים בתימן ,היתה מלחמה זו
מתמוטטת מזמן .הסעודים אף רמזו בשעתו,
כי האימאם אל־באדר יהיה מוכן לעזוב את
תימן ,ולוותר על כסאו המלכותי ,תמורת
תשלום נאות•
אם לא שילמו לו עד כה כדי שיסתלק,
היה זה רק מטעמי זהירות :הם רוצים להי
ווכח תחילה כי המצרים אמנם מוציאים את
צבאם מתימן .לצורך זה יש להקים תחילה
את ממשלת־המעבר .על כן ,על אף הקשיים,
אפשר היה להניח שממשלה זו תוקם .הכסף
הסעודי ,וחוסר־הכסף המצרי ,יבטיחו את
זאת.
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אריק רולו ,עורך לה מונד לענייני המר
חב ,עמד לטוס בשבוע שעבר מתל־אביב
חזרה לפאריס .הוא סיים ביקור של שלושה
שבועות בישראל ,התכונן לכתוב סידרת מא
מרים על מה שראה בה .ברגע האחרון
לפני צאתו ,קיבל מיברק ממערכת עתונו:
לשנות את כיוון טיסתו מזרחה ,לטהראן.
כי בבירת פרס נערך עתה מישפטם של
תשעה צעירים ,המואשמים בשותפות לנסיון
לרצוח את השאה.
הדיווח שרולו מסר לעתונו היה הדיווח
האובייקטיבי היחיד שהגיע לעולם הרחב,
כי שלטונות פרס לא הירשו לאף עתונאי
זר להיות נוכח בבית״המשפט .רק לו ,מכל
הנוכחים באולם ,הותר לערוך רשימות .כל
מי שנכנס עבר חיפוש מדוקדק ,מראש עד
רגל.
דוקטור למלהמת גרילה .מעל לשולחן
השופטים — גנראל וחמשה קולונלים —
היתר ,תלוייה הסיסמה :״כל פסק־דין חייב
להינתן כרצון אללה ,השאה והצדק.״
אב בית־הדין הקפיד על סדר־חשיבות זה.
השאלה הראשונה ששאל את הנאשם מספר
 , 1פרוויז ניק־חאה ,היתר :,״האם אתה מא
מין באללה?״
ניק־חאה ,מוסמר אוניברסיטת מנצ׳סטר,
נחשב ,על אף גילו הצעיר ) ,(26כמנהיג
קבוצת המשכילים השמאלניים שהועמדו ל־
מישפט .״שאלת אב בית־הדין,״ השיב ,״אי
נה רלבאנטית למישפט.״
אך הגנרל לא הירפה ,עד שלבסוף השיב
ניק־חאה :״אני מאמין באללה.״
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