
 זו בסצינה לחזות היה יכול י ץץ
הרוח? התרוממות של תחושה ללא

 המעצמות שתי נציגי עמדו, הם הנה
ביו והצעירה ביותר הוותיקה האדירות,

שמפניה. כוסות והשיקו תר,
ה של הגדולים הרגעים אהד

היסטוריה.

הרבה מעצמו. הגיע לא זה גע 8*
 הרבה־ במשך עמלו, אנשים הרבה !

להביאו. כדי שנים, הרבה
 מילא קיסינג׳ר, הנרי הנודד, הפרופסור

 עימו יחד האחרון. בשלב חשוב תפקיד
דיפלומטים. וכמה כמה הסתם, מן פעלו,
חושב. אני עליהם לא אך

הנוע האנשים עד חושם אני
 שכנו והדמיון, התכונה כעדי זים.
 לפני מעד הראשונים הגשרים את

התהום.
 את שהרימו אמיצי-לב, אמריקאים אותם

 עצם כאשר סין, אל התקרבות למען קולם
 בגידה. בבחינת היה זה רעיון השמעת

 ועל אפם על לסין, שנסעו הסטודנטים
 ש־ שלהם, מישרד־החוץ פקידי של חמתם

 על- שנרדפו בחוזרם, הוחרמו, דרכוניהם
ש המשלחות חברי שרותי־הביטחון. ידי

 כסוכני־האוייב. ושהושמצו לסין, נסעו
ברח סין שליחי עם שנועדו האמריקאים

העולם. בי
 עתה אחד-אחד. עוכרי-אמריקה,

ה הפטריוטים היו שהם מתכרר
אמיתיים.

 אד־ עקשן, סופר אותו אותם מסמל
 לקירוב חייו כל את שהקדיש סנאו, גאר

 ושמת האדומה, לסין האמריקאים לבבות
 חייו שחלום לפני מעטים ימים מסרטן

התגשם.
הגיבורים. היו הם

 של מאמציהם דרושים היו דוע **
 במישלחות היתד. תועלת איזו אלה?

 על שחלקו הפורשים, הסוטים, האמריקאים
 בניגוד לסין ושנסעו ממשלתם מדיניות
 מלאכת היא חשלום השכנת? לרצונה

גדו לסימפוניה דומה היא אמנות.
 לביצועה. דרושים רכים כלים דה.
 משדה, חוקים משלה, קצב לה יש

משלה. פנימית התפתחות
 שלם דור במשך שהלהיבו סין, מנהיגי

באימפר למלחמה בני־עמם מיליוני את
 כל את שתיארו השוטים, ובכלביו יאליזם

 לטרף, השוחרות כחיות־פרא האמריקאים
 דבריהם. את לילה בן לשנות יכלו לא
בבו שהוגדר מי את בערב מזמינים אין
 מכונת־תעמולד. גם האנושות. כאוייב קר

 בבת־אחת לעבור יכולה אינה טוטאליטרית
להכרזות־אהבה. מדברי־שיטנה

 יכלו האמריקאי המימשל שראשי לפני
 אמריקאים לבוא צריכים היו לסין, לבוא

 המינד של דרכו על שחלקו אותם אחרים,
 עם בפומבי לדבר היה שאפשר לפני של.

 את להזכיר היו צריכים האמריקאי, ניכסון
האמריקאי. סנאו אדגאר האמרי ״כל טלז השלב אחרי
 שלב היה דרוש מנוולים״, קאים

 מנוולים, האמריקאים ״רוב שד
 שו־ שהם אמריקאים כמה יש אכל

 אפשר לאחר-מכן רק חרי־שדום.״
 של לשלב כזהירות, להתקרב, היה

 העם לכבוד כוסי את מרים ״אני
שוחר-השלום.״ הגדול האמריקאי

 מעטות שעות אלה שורות כותב ני
 הוועדה לישיבת לרומא, צאתי לפני

בבולוניה. ועידת־השלום של המכינה
טו אנשים הרבה עמלו שנים תריסר

 כדי — ואחרים ערבים ישראלים, — בים
 בדרך, קטנה תחנה זו. לתחנה להגיע

הסופי. הייעד מן עדיין הרחוקה
 לייעד להגיע אי־אפשר אודם

זו. תחנה לעכור מכלי ההוא,

 עוכרי- לרומא ביוצאים רואים רבים
 המוכנים אנשים תבוסנים. בוגדים. ישראל.

האוייב. עם להתרועע כדי הכל על לוותר
ה ממלאים לרומא היוצאים אך
חשוכה. לאומית שליחות שבוע

 הערכיים ההמונים מתודעת לעקור
 הם הישראל^ס שכד האמונה את

משעב מגרשים, מנשלים, כובשים,
ם י ד

 לשיתוף הערכים הסכימו אשר ^
 את שיכין במיפגש מישראל אנשים ^

 בבת־אחת צעדו הם הגדולה, הוועידה
השלום. אל קדימה, גדולים צעדים שלושה  כדי זאת. להכין לישראל קד לא
 אהד את לעשות צריכים להכין,

 כני־ על כיותר הקשים הדברים
האוייב. שד לעורו להיכנס :אדם
הערבי? הצד מן הדברים נראים איך

הער התרגלו דורות, שלושה במשך
 עם בנו לראות — הערבים! כל — בים

 את ונישל הערבית לפלסטין שחדר אוייב,
 שודדים, של עם אנו בעיניהם, בני־הארץ.

לעצ שינן דור במשך בני־עוולה. של עם
 אם ״אף הפסוק: את הערבי העולם מו

 שפרץ השודד את לגרש הכוח לי אין
 לשכון בזכותו להכיר צריך איני לביתי,

!״בבית

• ער מבחינה מהווה לרומא הזמנה ך
מכריע. צעד בית, 1 ן

כ רשמית ערכית הכרה זוהי
כישראל. מחנה־שדום קיום

 להי- חדש. כל בכך אין ישראלי, לגבי
 שהמדינה משוכנעים הישראלים רוב פך,

בשלום. רוצה בראשה, והממשלה כולה,
מכריע. שינוי זהו ערכי, לגכי

נפ ערביים אישים וכמה כמה בוודאי,
הו פעם לא האחרונות. בשנים עימנו גשו

יש על דיווחים ערביים בעיתונים פיעו
התפתחו בישראל שיש צויין בהם ראל,

חיוביות. יות
רש הכרה כאן יש הראשונה בפעם אך
פומבית. גלוייה, מית,

 פסולה, ישראל כל לא משמע,
 יש אויכים. הם הישראלים כל ודא

 כשלום, ככנות הרוצים ישראלים,
לערכים. גם צדק כו שיש

ר ניכסון ק לפניו! מי סיני: מישמר־כבוד סו
היסטו הצדקה יש אם כלל חשוב לא
 אין אין. או זו ערבית לגישה כלשהי רית

 אנחנו אבל אותה. לקבל חייבים אנחנו
 ושכל הקיימת. הגישה שזוהי להבין צריכים

 שלום. לקום יכול לא קיימת, היא עוד
 כן. — שביתת־נשק הפסקת-אש, הפוגה,

לא. — שלום
להש כדרך הראשון התפקיד

 להכיא כן, על הוא, השלום כנת
 התפקיד גם וזהו זו. גישה לשינוי
 כל אליו, כהשוואה כיותר. הקשה

 יהיו אחריו שיכואו התפקידים
קלים.

 זאת מבינים זאת. מבינים אנחנו רק לא
מגי שהשתחררו הערביים, האישים גם

 אנשי־ מנהיגים, — אנשים אותם זו. שה
השתכ — השיכבות מכל אישים רוח,
 ייתכן לא ששוב האחרונות, בשנים נעו,

 עוב־ הפכה שישראל מלחמה. של פתרון
לחיים־בצוותא. דרך למצוא שיש דת־קבע.

ש לנו, שכדור כשם להם, וכרור
הוא והעיקרי הראשון התפקיד

 שנמשכו לבטים אחרי שהוסכם, ברגע
 בעיצוב ישראלים לשתף שנה, כימעט
 בבולוניה הבינלאומית הוועידה של דמותה

מכריע. צעד נעשה —
לראשון. הגיוני המשך הוא השני הצעד
 ישראלי, מחנה-שדום יש אם
 אנשיו עם להיפגש לערכים מותר
פנים־אד-פנים. כגלוי,

 לא מהפכני שינוי מהווה זו מסקנה
הראשון. מן פחות

ה במרוצת שנערכו הרבות הפגישות
 בלתי־רשמיות, חשאיות, תמיד היו שנים

ולא-לפירסום.
 שוחרי־שלום ייפגשו בולוניה בוועידת

ב פנים־אל־פנים, ומארצות־ערב מישראל
 על השלום, בבעיות לדון מוצהרת מטרה

כבו משטחים נסיגה — בו הכרוך כל
והב שלום וכינון הכרה אחד, מצד שים
שני. מצד הביטחון טחת

 ועידת• ועידת־שלום. זאת אין
 אולם ממשלות. כין נערכת שלום

נצי■ להיפגש יוכלו שאי-פעם כדי
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 כגלוי פנים־אל-פנים, גי-ממשדות
תחי להיפגש צריכים — וכמישרין

הצ משני מחנות־השלום אנשי לה
 להכשיר כדי פניפ-אל־פנים, דדים,

הקרקע. את
■ ■ ■

* מר הוא שגם השלישי, חידוש ך
מיש המוזמנים בזהות טמון לכת, חיק ) ו

ראל.
הוז בכלל מדוע :כאן לשאול אפשר

 לא מדוע לרומא? מסויימים אנשים מנו
 את עצמם הישראלים ישלחו־נא נאמר:

? רוצים שהם מי
סיכות. שתי לכך ייט

מאור מחנה־שלום בארץ אין ראשית,
 הגופים כל את בתוכו המאגד גוף גן,

 עיק־ באופן הפועלים והאישים והמפלגות
 ואין שלנו, מחדל זהו השלום. למען, בי

עצמנו. זולת איש בו להאשים
 להיפגש מסכימים ערבים כאשר שנית,

מס הם מישראל, אישים עם פנים־אל־פנים
בעו יותר קיצוניים כוחות הרבה. תכנים

 בהתרועעות להאשימם עלולים הערבי לם
 יכולים עצמם הישראלים אוייב. סוכני עם

תחמו שיספקו דברים לומר או לעשות
 הפנים־ערבי. במאבק השלום לאוייבי שת
 ביוזמת־ המשתתפים הערבים, רצו לכן

 שהמיס־ בטוחים להיות זו, גדולה שלום
יש ובין בינם יהיה לפחות, הראשון, גש

עמ ואל אליהם אמון להם ושיש ראלים
 בהזמנת ההגיון היה זה המדינית. דתם

בשעתו. לקאהיר, גולדמן
 השיכות יש משופ-כך דווקא

 חיו־ כה ומשמעות — רכה כה
מיש המוזמנים לרשימת — כית

ראל.
 הקומוניסטית. רק״ח נציג רק הוזמן לא

 מל־ את שחייב חבר־כנסת אני, הוזמנתי
 פרופסור כמו אנשים הוזמנו חמת־המגן.

 מ־ אמיתי יוסי המיזרחן אריאלי, יהושע
 הידועים קפליוק, אמנון והפרשן שי״ח

מושבעים. כציונים שלושתם השו מפלגות חכרי הוזמנו לא
 אכל מאיר. גולדה כממשלת תפות

ה כעולם הידועים אנשים הוזמנו
וש ישראליים, כפטריוטים ערכי

 כציונים ערכ כעיתוני הוגדרו
פעם). לא לי, גם שקרה (כפי
השלישי. המהפכני הצעד זהו

 על לעצמנו לטפוח סיבה כל לנו ין
 ההישג. על עצמנו את ולברך הגב,

באי לדעת ואין וקשה, רבה לפנינו הדרך
ניתקל. מיכשולים לו לד רוצים אנו לרומא, כצאתנו

 תיהפך כולוניה שוועידת לכך אוג
 של וגלוי כן רחכ, למיפגש כאמת

החזית. עכרי משני כוחות־השלום
 בכך. שנצליח ביטחון כל אין זה, ברגע

 חזקים הם הנגדיים הכוחות הצדדים, משני
וקנאיים.
חוד יעברו ברומא, בכך נצליח אפילו

בבולונ עצמה הוועידה לקיום עד שים
יום. ילד מה לדעת ואין — יה  ניעצד או כדרך נמשיך אם אך

 המיס־ את לסלק נצליח אם כה,
 אחד דכר — ניכשל או שולים
הנבונה. הדרך זוהי :כטוח

 להיפגש, צריכים מחנות־השלוס נציגי
 נציגי של למיפנש להגיע שאפשר לפני

 ישראל״ ״עוכרי שוחרי־שלום, ממשלות.
בי להידבר מוכרחים ישמעאל״, ו״עוכרי

 לפני — הקיפאון את ולהפשיר ניהם
 יוכלו ומארצות־ערב מישראל ששרים
כוסות. להשיק

 כדרך תחנות הן וכולוניה רומא
 תחנות הרכה דרושות השלום.
 ערכית שתזמורת לפני כאלה,

 כחול- דגל לפני התיקווה את תנגן
סי שתזמורת בשם כקאהיר, לכן
ה ההימנון את השכוע ניגנה נית

 הכוככים־ רגל י לפני אמריקאי
כפקין. והפסים


