
האחרונה הסעודה
בארץ־ישראל: אחד יום

 אל־טאוויל רמונדה ישל למישרדה פרצו כי שמעתי
לעודדה. נדי אצלה לבקר החלטתי המיזרחית. בירושלים
 הקטע ירוק. הכל זו. בעונה משגעת לירושלים הדרך

 שוטר שווייצי. עמק כמו נראה ובאב־אל-ואד לטרון בין
נסיעתי. מהירות על עימי מתווכח

 השלישית בקומה שוכן הפלסטיני העיתונות נזישוד
 מישער־דמישק. הרחק לא צלאח־אל־דין, ברחוב בניין של

 ממנו ירדו הגג, על וסערה גשם בליל עלו הפורצים
 החלונות אחד של ד,שימשה את שברו המירפסת, אל

 בדיקה ערכו אלא דבר, גנבו לא הם פנימה. ונכנסו
המישרד. בניירות יסודית.

 בין רבים. במיקצועות עסקתי חיי של הראשון ברבע
 של במישרדו פרטי בלש כשנה, במשך הייתי, השאר
תידריר. דויד

 ״איש לרמונדה: אמרתי שיטחית. בבדיקה היה די
 לא איש המירפסת, אל ירד לא איש הגג, על עלה לא

 מבעד נכנם שנכנס מי להיכנס. כדי השימשה את שבר
מפ בעזרת הראשית, לדלת

חו היו ילא הפורצים תח.
 הם מגוש־אמונים. בבנים

 מעולים אנשי־מקצוע היו
 לערוך באו הם שבמעולים.

 השיטשה את ושברו חיפוש,
הסוואה.״ לשם

סי־ בעכו. נולדה רמונדה
 ב- כלול המרתק פור־חייה

בעב גם שהופיע - סיפרה,
 על־ידי נכבשה היא רית.

ב פעם — פעמיים צה״ל
בשכם, ופעם ,1948ב־ עכו,

לו פלסטינית היא .1967ב־
לוחמת, פמיניסטית הטת,

 קוץ ילדים, לחמישה אם
ה הגברי המימסד בבשר
ה המימשל ובעיני ערבי
נהדרת. הישראלי, צבאי

 העולם. מכל מעניינים אנשים תמיד יש רמונדה אצל
 שובתים. ערביים מורים ישל מישלהת שם יש הפעם

 כן: כי הנה בשצף־קצף. בהם לוחם הצבאי המימשל
 כל אלימה ברגל ודורסת באוטונומיה, דוגלת הממשלה

 שחופש זמדינ׳ת־״שראל, חופשית. התארגנות של נסיון
 שולחת שלה, מערכי-היסוד אחד הוא המיקציועי המאבק

 על- המוחזקים !בשטחים זה חופש לדכא כדי חייליה את
ידה.

איך! ועוד הכובש? את משחית הכיבוש
עיתו עם בבית־לחם ארוחת־צהריים לאכול ■נדברתי

 הפרופסור את לנו מזמן הטוב המזל צרפתית. נאית
 בבית־ ביותר הטוב הבשר היכן יודע הוא פראוור. יהושע

 היא (הכנאפה ביותר. הטובה המאפה היכן וגם לחם,
 אחרים, דברים ■מיני זבל גבינה בו שיש ממתק מין

 בסיפרות זאת שבדק פלד, מתי אומר כך — ומולדתו
בשכם.) — העתיקה הערבית
 לתלמידיו יישוע אמר מה נהדרת. הלצה פראוור בפי

 האחד בצד תשבו ״חבר׳ה, האחרונה? בסעודת־הערב
לתמונה!״ תיכנסו לא אחרת ■השולחן! של

 בצלבנים. העניין :משותף אחד דבר יש ולי לפראוור
 נזדמנו שנים 18 לפני הובי. זה אצלי מיקצוע, זה אצלו
 ממשתתפי- כמה לקח אז בפירנצה. בוועידת־שלום יחד

 ראינוהו שלא כפי הדאומו, את לנו והראה הוועידה
 שלא כפי כנסיית־המולד, את לנו הראה הפעם מעולם.
אי־פעם. ראינוה
 העמודים על הנה, אלינו. מדברת החלה אבן כל

 מטושטשים קווים דורות, 40 לפני ■ממצריים שייובאו
 הם אלה מסביר: פראוור לב. אליהם שמתי לא שמעולם

 ארצה שבאו מלכי־אירופה, על-ידי שהוזמנו ציורים
 באמצעות עצמם, את להנציח דאגו הם כנושאי־צלב.

 מברוקלין רבינוביץ תרומות. תמורת מקומיים, אמנים
שנים. 800 לפני — מברונכס וינקלביץ
 יותר מזה רצוף בשימוש נמצא הוא מדהים: מיבנה

 כיתד, — מבקרים הומה הוא היום גם שנים. 1600מ־
 מארץ כושים כמה מאנגליה, ונעתת נערים של שלמה

 אמריקאיים. תיירים כמטורפים, המצלמים אפריקאית,
 בי. מבחין קשיש ערבי מדריך־תיירים מביך: (רגע
 אותי, להלל ומתחיל ישוע על דבריו את מפסיק הוא
בכנסת.) הפלסטיני הדגל את הצגתי כי על

 בין־ערביים, של מיסתורי באור יוצאים, כשאנחנו
 מיסגד, של צריח גבי על הסהר :מושלמת ההארמוניה

 שמול ■המישטרה בניין של הדגל על מגן־דויד הצלבים,
הכנסיה.
 למקום. מתגעגע שאני לומר קשה לכנסת — משם
 הריקנות היציע, מן מלמעלה, כרגיל. ריקה, המליאה
 מצטופפים הח״כים הומה. המזנון יותר. עוד בולטת
 בתשומת־ לזכות איש־איש מנסים לעיתונאים, מסביב
בנקל. כולם את מנצח שריד יוסי ליבם.

 התלמוד. מן מסובך סיפור לי מספר ׳בורג יוסף השר
 שפרט טוענת בגין, מנחם של מזכירתו קלימוביצקי, יונה

מדוייק. אינו בעיתון אצלנו שהופיע ■מסויים
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 בהתלהבות. אותי לברך כדי אלי ניגש :גלאס דויד
 מרכזי תפקיד מילא עתה זה כי מנחש היה לא איש

 העולם את לחסל היא העיקרית שמטרתו חוק בחקיקת
 של גדול קנקן נושא זאת, לעומת הדר, עמום הזה.
 מצלצל פעם מדי שלי. לספל אותו ויוצק טרי חלב

 כרגיל, — להצביע כדי לאולם נכנסים הח״כים הפעמון,
מצביעים. הם מה על לדעת מבלי

 וכנסת כאלה ח״כים רוצה עם־ישראל אם אבל
שניתלונן? אנחנו מי — כזאת

 מזה ראיתיו שלא באדר, יוחנן הד״ר בא פיתאום
 סוחב כדרכו, באצבעי, ■אצבעו את כורך הואי ישנים.
 חריגים על הדש ספר לי להראות כדי לספריה אותי

 ומושיב מהם) אחד אני הסופר, (לדעת בישראל פוליטיים
 הוא כן ועל בשמיעה, מתקשה באדר כיסא. על אותי

 הוא מיקרופון. לו שאין ברחוב כנואם רם, בקול מדבר
 וישסוד עימנו, ישלימו לא לעולם שהערבים לי מסביר
 ברית־המועצות בין כולו העולם בחלוקת טמון השלום

 שאפשר חושב שאתה ■היא שלך ״הבעייה וארציות־הברית.
 ״בגלל אומר-צועק. הוא רציונלי,״ באופן בעיות לפתור

■נכשלתי.״ אני גם זה
 עד לעזאזל? שם, קרה פה עמוד־האש. — אחר־כך

 הצדדים שיני את שהראתה נהדרת, יצירה זאת היתד, היום
 כראוי להעריך אי-אפשר הישראלי-ערבי. הסיכסיוך של
 המקנה כזה, במעשה הטמונה החינוכית החשיבות את

 מאוזנת, ראייה הראשונה בפעם הצדדים בשני לצופים
שלום. של מעשה לכל המוקדם התנאי שהיא הגיונית,

 כחבורה מופיעים הערבים הטון. השתנה לפתע והנה,
 תעמולה של בסיגנון הכל כפראי-אדם. רוצחים, של

 המסקנה לפיד. וטומי כהן גאולה נוסח פרימיטיבית,
 לחסל צריכים שלום. עושים אין כאלה אם המתבקשת:

!אותם
 במאי ? והתשיעי השמיני הפרק בין לסידרה קרה מה

 היהודי-אנגלי, הבמאי במקום בא ארד, שלמה ישראלי,
אחרת? סיבה יש ואולי אדוארדס. סטיב

 את צובט היופי כרגיל. נהדרת — בלילה ירושלים
הלב.

 ■חשוכה, הארץ לשפלה. הביתה, דוהר אני חצות אחרי
 במוחי עולות הדמויות בכביש. תנועה אין כימעט

 פראוור, המופתי, בורג, רמונדה, באדר, ומתערבבות:
 איכשהו, שייכים, בולם שדה. יצחק לב־ארי, ריצ׳ארד

הזאת. לארץ

חכם איזה!
 גיקא־ מורדי מטעם שליח בזיכרוני: שנחרתה תמונה
 קאסטרו, לפידל ישי מביא ניצחונם, למחרת ראגואה,

 ממשלת־ישראל שסיפקה עוזי תת־מיקלע תודה: כאות
סומוסה. אנאסטאסיו המגואל־בדם, ■לעריץ

:בעיתון ידיעות שתי כשקראתי זו בתמונה שוב נזכרתי
יש ■במטוסים השתמשה אל־סאלוואדור ממשלת ו*

השמדתם. לשם, בהרים, המורדים ■את לאתר כדי ראליים
 שולח אש״ף כי ■טוענת ארצות־הבריית ממשלת •1

אל־סאלוואדור. למורדי מיישלוחי־ינשק
 בביירות האנשים בי המסקנה מן מנוס אין נכון, זה אם
 שהערי- כשמש ■ברור .שהרי בירושלים. האנשים מן חכמים

 במאוחר, או במוקדם תיפול, באל־סאלוואדור הרצחנית צות
 במאוחר, או וישראל, רגן רונלד של העזרה כל למרות

 — אחר או זה בהרכב — יהיו היום של המורדים וכי
מחר. של הממשלה

ארצות־הבדית, עם יסתדרו הם ינצחו, המורדים כאשר
 הם הסמוכה. בניקאראגואה שניצחו המורדים ׳שעשו כפי

אותנו. ישנאו והם לאש״ף. תודה יכירו

המשגע הלורד
 שפניו פעם בכל קאראדון. הלורד אחרי משתגע אני

 נעשה האש, עמוד של המירקע על מופיעות המוכרות
הלב. על טוב לי

 המיישלחת ■ראש כשהיה ישנים, בתריסר לפיני הכרתיו
 לעשות כדי ת ברי ת־ה רצו בא אז סיירתי באדם. הבריטית

 לתיובנית־השלום !נפשות האמריקאית הממשלה בחוגי
 שאירגנה הצעירה, האמריקאית הגברת בה. דוגל שאני

 עם נפגש איני מדוע אותי שאלה !שלי, הפגישות את
.242 ההחלטה אבי קאראדון,
שאלתי. זה?״ את עושים ״איך

 לדבר ביקשה חייגה, הגברת מטלפנים.״ מאוד. ״פשוט
 חבר־הכנסת מישראל, אורת כאן שיש ׳ואמרה הלורד עם
ערמו. להיפגש אפשר, אם מבקש, שהיה אמדי, אורי מר

שעה'.״ חצי ״בעוד הלורד, אמר מאוד,״ ״אשמח
 את ומצאתי הבריטית, המישלחת לבניין מיהרתי

 האנגלי של הכחולות־כח׳ולות עיניו תוך אל מסתכל עצמי
 שוחחתי דקות חמש אחרי מימי. שפגשתי ביותר הטיפוסי

שנים. מזה ידידים היינו כאילו ■הלורד ׳עם
 של זה לכישרון הדומה דבר בעולם שאין (דומני

 צעיר כשהוא גם — לבעל־שיחיו ליתת בריטי אציל
 ההרגשה את — נידחת בארבארית מארץ ובא יותר
גמורה.) ■נוחות של הזאת

 נולדה איך לי סיפר הוא .242 על כמובן, דיברנו,
 המצרי, השגריר עם נפגש למלון !בכניסה ההחלטה.

 המצרי בו. ■מעוניין שהוא העיקרי הדבר מה אותו יושאל
 דקה כעבור ישראל!״ שכבשה השטחים ״החזרת אמר:
 השיב השאלה. אותה את לו והציג אבן, באבא נתקל

 בראשו נולד רגע באותו !״בישראל ערבית ״׳הכרה :אבן
 תחזיר ישראל השניים: את לשלב הרעיון קאראדון של
 גאוותו עיקר אך בישראל. יכירו הערבים השטחים, את

 להסכים הסובייטי הנציג את שיכנע שבה הדרך על היתד,
 שהעניקה עובדה — החלטה־פה-אחד להפכה ובכך להחלטה,

הזה. היזם עצם עד המפתיע כוחה את לה
 ״מלאכת-מחשבת בהחלטה רואה שאני בחיוך, ציינתי,

בריטית.״ דו־משמעות שיל
 חד־מישמעית ״היא קאראדון. קרא לא!" לגמרי ״אבל
 היא נקודת־המוצא ההגיוני. ההסבר בא ׳וכאן לגמרי!״

 באמצעות־מילחמה. שטחים רכישת עם להשלים שאין
 ? לאן לסגת. צריכה ■שישראל הקביעה באה אחר־כך

 את לשנות אסור בלומר, ומוכרים״. בטוחים ל״יגבולו׳ת
 הגבול את לשנות ניתן אך הכיבוש, בעיקב׳ות הגבול

 פירוש מה ביטחון. לו להקנות כדי הדדית הסכמה תוך
 קילומטרים כמה של שינויים קאראדון: הסביר הדבר?

 הגבול של הביטחוני הטיב את לשפר כדי ושם, פה
טאקטית. מבחינה
 שיחה וכל פעמים, הרבה קאראדון עם נפגשתי מאז

 מוזרה ׳תערובת ואסתטי. אינטלקטואלי תענוג היתד, עימו
ורצי היתולי סיגנון של
פרג עמוקה, מוסרית, נות

בעקרונות, ודבקות מטיות
 מפוכחת וראייה יוצר דמיון

 היה בעיני העובדות. של
 של סימן־היכר תמיד זה
הברי בתרבות הטוב כל

טית.
הת הראשונה בשיחתנו

 ה- לגישתי בהחלט נגד
 במה ודבק ״פלסטינית״,

ה ״האופציה כיום שנקרא
 בכך הכיר מאז ירדנית״.
 איוולתו הפכה זו שאופציה

 עם משלום מנוס ושאין
 זאת מסביר הוא אש״ף.

 מתוך בהגיון, בסבלנות,
 מתוך לארץ. עמוקה אהבה

 שכל קולוניאלי מושל של נסיון־החיים מדבר גרונו
בעצמאות. זכו מושבותיו
 — העמים שיני ביני ידידיו, עם מתקשר הוא הנה ■בבואו

 המיזרחיית. ירושלים ומכובדי אלישר ואליהו בן־עמי עובד
 (כיכר בנתניה ■שמו על כיכר שיש בכך מתגאה הוא
 בשכם, אותו הזוכרים ורבים המקורי) שמו על פוט,
המאורעות. בימי במושל כיהן ישם

 הופיע שקאראדון אף גדול. ■מכשיר היא הטלוויזיה
 גבל שנוות כמה ■במשך פעמים, כמה רק המיריקע על

 של המייוחד !בכוחו ■רבים צופים חשו בוודאי פעם,
האיש.

 ישר ,21 בגיל לארץ־ישראל, בואו על כתב בסיפרו
 ויהודים מרבים עם לעבוד ״למדתי : 1919 מאורעות לתוך

 בסתר לעצמי, איחלתי פעם לא מורדים. לכבד ולמדתי —
 בצד להיות ׳תחת המיתרם, של שלהם בצד ׳להיות ליבי,

השילטון.״


