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פיונזה ת1פ\־ע ביגזי דיגזנונציג רפאשיום־: הדרך

 בעיר עתה נחתכים גורליים כרים •י*
חברון. האבות, 1

 יחסי גורל רק לא השלום. גורל רק לא
ארץ־ישראל. גורל רק לא ערב.—ישראל

גו - לכל ומעל בל, קודם אלא
עצמה. מדינת־ישראל של רלה
 אירע מה שילמד מוטב בכך, שמפקפק מי
 בחוף קטנה בעיר־נמל שנה חמישים לפני
פיומה. האדריאטי, הים

★ ★ ★
 איטליה בין עיר־גבול היתה יומה ן*
 היתר, בה האוכלוסייה ויוגוסלביה. 2*

 הראשונה מלחמת־העולם בתום מעורבת.
 ועידת־ אך לעצמם, האיטלקים אותה תבעו

להח יכלה ולא בבעייה התלבטה השלום
 חדל־ בראשות האיטלקית, הממשלה ליט.

הסעיפים. כל על פסחה ניטי, בשם אישים
 של דמותו הכמה על הופיעה אז

ד׳אנונציו. גבריאל
סו משורר, המלחמה לפני היה ד׳אנונציו

 והדקא־ האסתטית האסכולה מן מחזאי, פר,
 פאט־ בלהט התלקח במלחמה ביותר. דנטית
 בחיל־ בזה־אחר־זה שירת התגייס, ריוטי,

 ובחיל- בחיל־הים ,בחיל־ר,רגלים הפרשים,
מנ הפך אז עין. ואיבד נפצע כטייס האוויר.

השלמה. איטליה למען התנועה היג
ב ד׳אנונציו, פלש 1919 בספטמבר 12ב־
 לתוך ומתנדבים, חיילים של ערב־רב ראש

 הוא לאיטליה. לספחו כדי פיומה, אמור
לאומני־איטלקי. פרטי, מישטר בפיומה הקים

 החוקית לממשלה סטירת־לחי זאת היתד,
 איטליה עתיד את לבסס שקיוותה ברומא,

הח יוגוסלביה עם הדוקה ברית על דווקא
 חסרת־אונים. היתד, הממשלה אולם דשה.

 אחרי רק ורבע• שנה במשך היססה היא
 השר בפעולה. נקטה חדשה, ממשלה שקמה

 חיל־הים: שייטת מפקד על פקד האחראי
 תם־ אל ד׳אגונציו. של ארמונו את ״הפגז

׳ יברח.״ הוא יספיק. זה אחר. מקום גיז
הרא הפגז נפילת אחרי - ואבן

 בינתיים אולם ד׳אנונציו. כרה שון
 המוגמרת. העובדה נוצרה ככר

 לאיטליה. פיומה סופחה בסוף
★ ★ ★

 לא איטליה פיומה. של סופה זה יה
הת והעיר נוסף, לנמל זקוקה היתר, ! {

 התקווה סוף גם זה היה והתדלדלה. נוונה
 איטליה־ יחסי המדינות. שתי בין לברית

 עצם עד תקנה, ללא הורעלו יוגוסלביה
 איטליה תקוות קשה נפגעה בכך הזה. היום
הים־תיכוני. במרחב מכריע תפקיד למלא

 העיקריות התוצאות היו אלה לא אולם
פיומה. פרשת של

אי של גורלה הוכרע בפיומה
 פאשיסטי, לשלטון - עצמה טליה

אבזרי, ולטרור למחנות־ריבוז,

הש במלחמת־העולם להסתכבות
והישגיה. כניה מיטב לאובדן נייה,
ש הוא שתום־העין ד׳אנונציו בי

 את והניח הדמוקראטיה את מוטט
הפאשיסטית. למהפכה היסוד

אח ימים שלושה ,1919 בספטמבר 15ב־
ה הופיעו בעיר, ד׳אנונציו התבסמות רי

 ג׳ורנליו של הראשון בעמוד הבאות כותרות
 מוסר בניטו של החדש ביטאונו ז׳איטליה,

הלאו בהתלהבות פוגעת ״הממשלה :ליני
 — ! ניבזית ממשלה — פיומה למען מית

 אויבי־ של המנוול השר נימי, פראנצ׳סקו
ה פיומוז תחי אליך: צועקים אנו איטליה.

 בנשק אחזו — !ד׳אנונציו יחי ! איטלקית
 את מלכלך ניטי החזיר — ! לדבר והפסיקו

.״ המולדת כבוד . .
 הדמוקרא־ הממשלות נפלו זו אחר בזו
התלכדו הפאשיסטים איטליה. של טיות

 ד׳א־ כולה. לאיטליה משם פשטו בפיומה,
 ולפט־ הפאשיזם לחסיד הפך עצמו נונציו
 לדיקטא־ מוסוליני הפך המשבר בשיא רונו.
 סופית, פיומה, סופחה שלטונו ותחת טור

 המישטר לאליל הפך ד׳אנונציו לאיטליה.
״נסיו״. בתואר בו זכה החדש,

הס לא ולבן ,1938ב־ מת הוא
 ונחרבה נכבשה איד לראות פיק

 בבד. חלקו על ולהרהר איטליה,
★ ★ ★

בתום־ ,דתיים יהודים כמה באו ילו
 מחדש להקים כוונות־זדון, ובלי לב

 מתנגד איש היה לא ישיבת־חברון, את
 בחברון הערבי הציבור כי להיפך, לכך.
 הם יפות. בסבר־פנים אותם מקבל היה
 הליכותיהם, בצניעות ידידים רוכשים היו

מתחזק. היה ופלסטין ישראל בין והקשר
בחברון. שקרה הוא זה לא אבל

 — מתוכננת פרובוקאציה אירעה בחברון
כמשמעו. פשוטו

 הערכיס נגד לא - פרובוקאציה
 ממשלת-ישראל נגד אלא כלבד,

צה״ל. ונגד
 בר,ב־ צה״ל את רימו מתנחלי־בית־המלון

בלבד. שעות 24ל־ שבאו טחת־שקר
 משתלטים שבה תנועה על־ידי נשלחו הם

 ופסיכו־פאתיים, פאשיסטיים יסודות בהדרגה
 המתונים היסודות הצידה נדחקים ובה

 על־ידי ממומנת בחברון שהותם יותר.
נסתרות. שאיפות בעל קאפיטליסט

לה אלא להתנחל, באו לא הם
לסיפוח. ביא
 ערביים. ידידים לרכוש באו לא הם

אפ ואם לדכא, להשפיל, להעליב, באו הם
 זאת עשו הם הערבים. את לגרש — שר

פרובוקטיביים. מזויינים מיצעדים באמצעות
 המתנחלת, דברי את שמעה כולה והארץ
 ישראל, קול של החדשות ביומן שאמרה

ראש־העיר: של הדלת את שטרקה אחרי
למע אנחנו הבוכשים. ״אנחנו

צרי הס למטה. הם הערבים לה.
מאיתנו!" לפחד כים

 הקורעים דברים טוף־סוף. ברורים, דברים
וד,שקרים. הצביעות מסך את

 של ד׳אנונציו, של סיגנונם זהו
הנוראים. תלמידיהם ושל מוסוליני,

★ ★ ★ ץ
 עתה מוכרע חברון של גורלה א ך)
 תל־ של גורלן בה מוכרע בחברון. /

כולה. ישראל של חיפה, של אביב,
 ויכוח שנה מזה מתנהל כארץ

המדינה. עתיד על מכריע אף שקט
 לשינוי או שטחים, לסיפוח פנינו האם

להי צריכים אנחנו האם ישראל־ערב? יחסי
ערביי־פלם־ עם או ערב ממשלות עם דבר

ת מחיר לשלם מוכנים אנחנו האם טין?
המלחמה? מחיר מעדיפים או שלום, מורת

 וחברי־ שרים רק לא דעתם את מביעים
 (נגד רבין יצחק כמו אישים רק ולא כנסת,

 (למען בר־לב וחיים מפליגים) סיפוחים
פשוטים. אנשים גם הפלסטינים). עם הסדר
 אלה. בשאלות מתחבט בישראל אדם כל

 בכל בית, בכל לב, בכל נערך הוויכוח
חברתי. מיפגש בכל מקום־עבודה,

 תמונתו - מרהיבה תמונה זוהי
 עם המתמודד בן־חורין, עם של

 כדרף והמתקרב קיומו בעיות
 על לקכלת־החלטה דמוקראטית

עתידו.
 בפני יורקים בחברון המתנחלים־כביכול

 מכניו. אחד כל בפני יורקים הם הזה. העם
וצבאו. ממשלתו בפני יורקים הם

תקבעו. אתם לא לנו: אומרים הם

 תהיו אתם לא תחליטו. אתם לא
נחליט. אנחנו לגורלכם. אדונים

 לבית־המלון. שבאו הקנאים קומץ מי?
 מעשיהם. את המכוונות האפלות והדמויות

בתק הכסף, את המספקים והקאפיטליסטים
 הריבית. את היום בבוא לגבות ווה

האתגר. זהו
מסו פחות שאינו פנימי, אתגר

 החיצוניים האתגרים מן וחשוב בן
המדינית. והמערכה המלחמה של

 עובדות. קובעת בחברון זו חבורה
של רצון כל שתסכל אווירה יוצרת היא

 שתדחוף הפלסטיני, העם בני בקרב הידברות
 חוסייך. לידי או אל־פתח לידי אותם

★ ★ ★ איד - הזה העליון האתגר ץ*ול
ניבחרת־העם? ממשלת־ישראל, מתנהגת

סמר של כאוסף מתנהגת היא
טוטים.

להש דיקדוקי־נימום, לדקדק הזמן זה אין
בשמו. לילד לקרוא יש עדינות. במילים תמש

במש פשוטו סמרטוטיזם, זהו
ראש-הממשלה. לו ואחראי מעו.
 לעיקרון לשלטונו, ברור אתגר פני מול

 חסידיו מצד ושלטון־נבחרים, הדמוקרטיה
 לחיסול שנים מזה המטיף משורר של

 איך — ״בחירים״ של ולשלטון הדמוקרטיה
אשכול? לוי מתנהג
 ואת — הרשות את לצה״ל לתת תחת

ש אלה את מחברון לסלק — הברורה הפקודה
ה בטחון את המסכנים אלה צד,״ל, את רימו

 — לאל־פתח הקרקע את והמכשירים מדינה
בבניינו. לאכסנם צה״ל את הכריח הוא

 מתחבט. מתלבט. מהסם. הוא
 דבר של ובסופו מסתכסך. מתפשר.

משלים. -
הלאומי. הליכוד ממשלת תיפול שמא

א לא שמא ה ראש יהיה הו
אחריה. שתבוא ממשלה

 שבפניו, האיש ? שריד׳,ביטחון מתנהג ואיך
 יורקים אחר, אדם כל בפני מאשר יותר

 לצר,״ל, האחראי האיש מתנחלי־בית־המלון?
ש האיש באימונו? מעלו המתנחלים אשר
 עם יחסים של מערכת שנה במשך בנה

 ביום בחברון נחרבה אשר פלסטין, ערביי
 נחשב חברון עיריית שראש האיש אחד?

הא שכל האיש כשותפו? כולו הערבי בעולם
זו? ל״התנחלות״ בתוקף התנגד כי יודעת רץ

 דופק הוא האם כגבר? נוהג הוא האם
בהתפטרות? מאיים הוא האם השולחן? על

א כי חלילה.  מדי יותר עסוק הו
א. מקום את לרשת כמאבק ההו

 יוקרתו כל את לאבד כנראה, מוכן, הוא
ההי בחורבן לחזות המוחזקים, בשטחים

להר שלא ובלבד חייו, של ביותר הגדול שג
 העשויים אלמוני, חוג או פלוני, עיתון גיז

השלטון. אל הקדחתני במירוץ לו להפריע
★ ★ ★

 ה״מתנח־ נגד אישי דבר שום לי ין
ם״ לי £ הכ על־פי פועלים הם בחברון. \

 המקודשים לאידיאלים סגידה תוך רתם,
עליהם.

בחילה. בי המעוררים הם לא
האומ המחזה בחילה כי מעורר

 עלובים, פוליטיקאים של הזה לל
להם. הניכנעים

 מעולם הגיעה לא פאשיסטית תנועה שום
 פא־ תנועה כל שלה. כוחה בגלל לשלטון
 הסמרטו־ בגלל ניצחה — שניצחה שיסטית

הקודמת. הדמוקראטית הממשלה של טיזם
תוצ שאת פמרטוטיזם, אותו
 עתה רואים אנו הראשונות אותיו

בחברון.

״ ״י י י - ן ! י א ד נ כ א




