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הפאראצו
שונור־ראש אבניי לאורי

 בו העתיק הבניין פודסטה, דל
 בכל קיצוניים. אמצעי־ביטחון תוך

אותו שליווה צמוד, חמוש

 במלונה הוועידה נתקיימה
 .היה בבולוניה שהותו ימי
הלך. אליו מקום לכל

 של הרוח היתה זאת כשבילי,
בולוניה.

לבתי־כלא מ!מחה
 סיפורים לספר יכול מאיתנו אחד ל ***
 המיזרחן אמיתי, יוסי כאלה. רבים ^

 במחקר העוסק גבולות, מקיבוץ הצעיר
 תל־אביב, אוניברסיטת של שילוח במכון
 המצרי כתב־העת על מחקר עבודת עשה

 מצא לפתע (״החלוץ״). אל־טליעה השמאלי
 כתב־עת, אותו עורך עם בשיחה עצמו את

 דקות תוך קופטי. מצרי סוליימן, ויליאם
 הערבית, בשפה בשיחה שקועים היו הם

שקי יוסי, של לשאלותיו עונה כשסוליימן
 החומר על מידע יותר זו בשיחה בל

במאות שלמד מכפי כתב־העת של והאנשים

4

 אנשים :הערבים ובין וישראלים. ערבים
 אופוזיצ־ וזרמים כוחות רק לא המייצגים

 מיפלגות של נציגים גם אלא יוניים,
העיקריות. בארצות השילטון

!״לסאהיו א1״ב
 מי רק העיקרי. ההישג אולי, הו, 41
 יכול עיניו, במו כזה תהליך שרואה 1

 להעריכו.
:סצינות שתי

 לפני קלה שעה ו׳, יום כבוקר, עשר
 התלולות במדרגות עולים הוועידה. פתיחת

 הציורי. המיגדל בעל העתיק. הפאלאצו של
 מכוסים קירותיו שכל הוועידה, אולם לפני

 רבת־התהפוכות ההיסטוריה מן בציורי־ענק
עומ־ שם גדולה. מירפסת יש בולוניה, של

 מוהיי־ חאלד אמר האחרון בוקר 4■
 יותר להתעקש טעם ״אין אל־דין: ■1

 אינן המילים אחרת. או זו מילה על מדי
 — כאן שיצרנו הרוח חשובה חשובות.

בולוניה.״ של הרוח
 של ״הרוח הפכה רגע מאותו
 ככל שחזרה לסיסמה, בולוניה״

הסיכום. נאומי וככל שיחה
ש האווירה היתד, בולוניה של הרוח
 אנשי- של ההדדית ההכרה בוועידה, נוצרה
 הישראלית החזית עברי משני השלום
 לדברי איש להקשיב הנכונות ערבית,

 השאיפה המשותף, את למצות הרצון רעהו,
 למען הפנימי במאבק לרעהו איש לעזור

המרחב. ארצות בכל השלום
 זו. ברוח חשו הוועידה משתתפי כל
 ועידה של ביותר הגדול ההישג היתד, היא
 או בישראל — מסע־השמצות שום זו.

 הוועידה, משתתפי נגד — בארצוודערב
זה. הישג ישנו לא ושקרים, עלילות שום

 אמר הוועידה של השני ביום
 הישראלית המישלחת מחברי אחד

 תור שהפר ערכי, נציג עם בשיחה
 מתהלך ״אני לידידו: שעות 24

כזה.״ דבר על חלמתי לא כשיכור.

מפלוגיה הגנרל
 בוועידה שם, שהיה אחד כל צל ^

״ה קשורה זו, וחסרת־תקדים מוזרה
שונות. אישיות בחוויות בולוניה״ של רוח

 המסמלת אחת בולטת שלי, חוויותי בין
 באישיותו קשורה היא מכל. יותר זו רוח
בהא-אל-דין. כמאל המצרים, אחד של

 בישיבת השתתפתי כאשר שבועיים, לפני
 לב שמתי הבינלאומית, המכינה הוועדה

 ומדוקדק, ־קטן שפם בעל שחום, לגבר
 אמר לא הוא מובהקת. צבאית הופעה בעל

רגש. כל גילו לא ופניו מילה,
בהא-אל־דין. זה שהיה ידעתי לא

 במהלך הראשונה היתד, ישיבה אותה
 שולחן ליד בגלוי ישבנו שבה ההכנות,

 אל פנים לדיון ערביים, נציגים עם אחד
 בין ויכוח התפתח הדברים במהלך פגים.
 למצע, לדבקות בקשר וביני צרפתי נציג

סיפוח. לכל המתנגד
ולאחר בשקט, לדברים הקשיב המצרי

 ושאל עלי הצביע שכנו, אל פנה מכן
?״ זה ״מי :בלחש אותו

 אבנרי, אורי ״זהו :לו השיב שכנו
מישראל.״

 המצרי שאל ?״ ישראלי שזה בטוח ,׳אתה
בחוסר־אמונה.

השכן. השיב ידוע,״ אדם הוא ״בוודאי.
 פנה דקות כמה כעבור השתתק. המצרי

 להיות יכול זה ״איך :ושאל שכנו אל שוב
 מאשר יותר טובים דברים אומר שהישראלי

י״ הצרפתי
 עצמה, הוועידה של הפתיחה בישיבת

 ליד הנשיאות, במת על בהא־אל־דין ישב
 שהוא ידעתי כבר בינתיים ילין־מור. נתן

שבש אדם שמרן, לאומני, בדימוס, גנרל
וזר. רחוק דבר היא ישראל בילו

 לכן אליו. נאומי את לכוון החלטתי
 אגב, דרך כאילו דברי, בראשית הזכרתי,

 בפלוג׳ה. במילחמת־ד,עצמאות שנפצעתי
 כלשהי תגובה שראיתי לי נדמה היה

 שהוא לב שמתי חסרי-ד,תנועה. בפניו
בדריכות. לנאום מקשיב

 כהא־אד־דין היה היום למחרת
 שעליה כוועדה הראשון הדובר

 הפעולות. המשך את לתכנן הוטל
 דבריו את פתח הכל לאפתעת
העיק התפקידים ״אחד כאומרו:

 בוהות־ את לעודד הוא שלנו ריים
 הציע זה סמך על בישראל.״ השלום
 פיר־ בגון שונות, מעשיות הצעות

 השוט־ המעשים על דפי־מידע סום
תנועות־השלום. של פים

 את שיבחתי זכות־הדיבור, את נטלתי
קו. באותו והמשכתי והצעותיו, דבריו
 עימו החלפתי לא עדיין רגע לאותו עד
 ניגשתי האלה דברים אחרי אולם מילה.
 לשיחה, נכנסנו ידו. את ולחצתי אליו

 החגיגית ארוחת־הערב בשעת שנמשכה
המשותפת.

שאל. בפלוג׳ה?״ היית ״מתי
 בכל יחד שהיינו התברר מהר חיש

 מולי היה ושהוא הדרום- בחזית הקרבות
 הוא שנפצעתי. ביום בעיראק־אל־מנשייה,

 בני שנינו רב־טוראי. ואני סגן. אז היה
 תקופה, מאותה זיכרונות החלפנו גיל. אותו
גדול. בכנס הנפגשים ותיקים חיילים כמו

 בחמימות, ידיים לחצנו הוועידה בסוף
פורמלית. היתה לא שכבר

ועונים שואו׳
האיטלקית).  הסוציאליסטית לגה

ומזכ״ל פחמי, חוסיין

 נתן :החגיגית הפתיחה בישיבת הנשיאות במת
־9המי (מראשי אגולי רמו הישיבה יו״ר ילין־מור,

 הקאהירי המורך בהא־אל־דין, כמאל המצרי הגנרל
הנשיאות. שולחן ליד צ׳נדרה, רומש ההודי השלוס, מועצת

החומר. ללימודי שהקדיש קריאה שעות
 מנהיג אל־אשהב, נעים עם ידיים לחצתי
 שהיה הירדנית, הקומוניסטית המיפלגה

 שהיתה עד ישראלי, בכלא רב זמן כלוא
 לשיח־ בכנסת פעלתי למאור־עיניו. סכנה
 נאומים ונאמתי שאילתות הגשתי רורו,

 בעברית, לי הודה הוא לפני. עמד והנה —
 והוא בערבית, מילים בכמה לו השבתי

 בבתי־ התנאים את מרירות, בלי הישווה,
 לא ההשוואה והישראליים. הירדניים הכלא
 הרוח היתד, זאת גם ישראל. לרעת היתד,

בולוניה. של
 עם אחד שולחן ליד ארוחודערב אכלתי

 ביו- הגדול אל־אחבר, של הראשי העורך
 על עיתונינו, על דיברנו מצריים. מוני

 הנוסח את ביקש והוא מיקצועיות, בעיות
 שלו. בעיתון לפרסמו כדי נאומי של המלא

בולוניה. של הרוח היתד, זאת גם
 של תנועת־השיחרור נציג עם דיברתי

 חלקי מכל ערבים ועם (בעומאן), דופאר
 קלילות שיחות ידידותיות, שיחות המרחב.

 ארוכות ושיחות והלצות, נימוס דברי של
 תנועת־השלום צרכי על ביותר ורציניות
 האפשרויות על ובארצות־ערב, בישראל

 השונים השלבים על שיתוף־פעולה, של
המאבק. של

ת א כולוניה. היתה ז
 ארוחות, ועדות, נאומים, ימים. שלושה
 בבתי־מלון פגישות משא־ומתן, ויכוחים,

:מקום ובכל הוועידה. ארמון ובמיסדרונות

 קבוצות־קבוצות, המישלחות חברי דים
ומשוחחים.

 בסקרנות מסתכלים הישראלים, אנחנו,
 מיי מיהו הערביות. בקבוצות גלוייה די

בסק אותנו בוחנים שהם מרגישים אנו
 מסוייגים, כולנו יותר. עוד רבה רנות
 הראשונה. בפגישה נערה מול נער כמו
להביך? מבלי להתחיל איך

 את לחצות מישהו מתחיל ושם פה
 ותיק, ידיד פוגש אני הבלתי־נראד,. הגבול
 תופיק הערבים. כדרך לחיו, את נושק
 לשיחה. נכנם ערבי, קומוניסט פוגש טובי

 ידי את לוחץ אלי, ניגש ערבי עיתונאי
 שמח אני ספרך. את ״קראתי :ואומר
 אישית.״ אותך להכיר
 קצת- הקרח נשבר לאט־לאט־לאט, וכך,

קצת.
 כעבור א/ יום כצהריים, אחת
 אין ישראלית, קבוצה אין ימים. שלושה
כל פרידה מעורבב. הכל ערבית. קבוצה

 נשיקות־לחי. הלצות, לחיצוודידיים, לית.
לקאהיר.״ אתה ״בוא לתל-אביב.״ ״בוא

המהפכני הצעד
אל מה ז בבולוניה השגנו ה 4*

 התקדמנו? כמה השגנו?
 קיום עצם היה הראשון ההישג
הוועידה.

ללא־ספור, וישיבות שנים, שלוש עברו


