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שראל. את 1העריצ הם השפה תחיית את ואצ״ל. ההגנה את י

* ארץ־הבסקים. על דבר כמעט ידעתי לא שבוע לפני ד *
דברים. שלושה רק לי הזכיר שמה ^

 האירופאיות השפות בכל נקראות הן שחורות. כומתות ראשית:
 הקשישים יודע: אני עכשיו מדוע. ידעתי לא בסקיים״. ״כובעים
 את המושכים צה״ל, חיילי כמו לא אלה. כובעים חובשים הבסקיים
 הפוכה(הצעירים שטוחה צלחת בצורת אלא אחד, לצד הכומתות
לראשם). דבר חובשים אינם העולם, בכל הצעירים כמו הבסקיים,

 מילחמת־האזרחים בסוף מנעוריי. לי הזכורה אפיזודה שנית:
 בירת בילבאו, בעיר הרפובליקאי הצבא שרידי התרכזו הספרדית

 למנוע כדי העיר, על מצור הטיל פראנקו הגנראל הבסקים. ארץ
 שאין מפני חוקי, אינו שהמצור הודיעו הבריטים בריחתם. את

הבינלאומי, חוק־המילחמה לפי אותו. לאכוף פראנקו של בכוחו
 את המטילה הממשלה, מסוגלת כן אם אלא תקף ימי מצור אין

 הצי שבאוניות הגדולה את שלחו הבריטים אותו. לאכוף המצור,
 בידי שנפלו לפני הלוחמים, את משם והוציאו לבילבאו, המלכותי

 סיירת־הקרב היתה האוניה הפאשיסטי. הרודן של כיתות־הירי
היפאנים. על־ידי מכן לאחר שהוטבעה הוד,

במילחמת־ שפתחה אט״א, הבסקית, המחתרת שלישית:
כעת. גם בה והממשיכה פראנקו, נגד מזויינת שיחרור

 של קולו את ושמעתי הטלפון, אצלי צילצל שעבר בשבוע
 ומסובך ארוך הבסקי שם־המישפחה הפרטי. שמו רמוז(זה רמון. ^
 לבילבאו, יומיים תוך לבוא אותי הזמין כאן) שאזכירו מכדי ^

לסרב? יכולתי איך הבסקית. מיפלגת־השמאל של לוועידה
ניטרא־ מיפלגת־שמאל של בוועידה באיטליה, הכרתי רמון את

 למאבקי־ רבה תשומת־לב המקדישה קטנה, מיפלגה זוהי ליסטית.
 מיוחד יום בוועידתה הקדישה היא השלישי. בעולם שיחרור

 ותנועות־שחרור תנועות־שלוס של נציגים מפי דברים לשמיעת
 בא ורמון מישראל, באתי אני צ׳ילה. ועד מפולין ארצות, מעשרים

 אזקרה״, אאוסקאדיקו— נהגהמיפלגתו עכשיו מארץ־הבסקים.
שו  היא הדרך. באותה — בשפת־הבסקים הבסקי״ ״השמאל שפירו
 שלום לוחמי של דבריהם לשמיעת שעה בוועידתה הקדישה
מרחבי־העולם. ושיחרור
 (הלוחמים מאיראן, מוג׳אהידין — בינלאומי סלאט היינו
 ירוקים מאל־סאלוודור, ולוחמי־שיחרור חומייני) נגד במחתרת
 היה הוא עברית, איתי מניקראגווה(שדיבר וסאנדיניסט מגרמניה
שנולד פאיצי האני בקיבוץ)  איש מישראל, ואני בחיפה) מאש״ף(

 מאיורקה האי מן קטן ואיש (הקטנה) מינורקה האי מן גדול
מקאטאלוניה. איש וכמוהם אוטונומיה, המבקשים (הגדולה)

 סיפורים לשמוע אפשר שעה במשך חוויה. הוא כזה מיפגש כל
לכדור־הארץ, מסביב ועושק רציחות עינויים, דיכוי, על מדכאים

 כוחות של הירואיים, ולפעמים עקשניים, מאבקים על גם אך
וצדק. שלום שפיות, של מידה לעולם להחזיר המבקשים קטנים,

 הגבול ליד ספרד, של הצפוני האטלנטי החוף — ארץ־הבסקים
 נתון האיזור כי כזאת. להתוועדות טוב מקום הוא — הצרפתי
לפי עקובה־מדם ממילחמת־שיחרור מעודד, אך מכאיב במעבר

אוטונומיה. לאיזור להעניק נאלצה ממשלת־ספרד פוליטי. תתן
ממ יש הבסקית. השפה עם יחד המחתרת, מן עלה הבסקי הדגל
ומהתקציב. המישטרה מן חלק על החולשת מקומית, שלה

 להמשיך טעם שאין החליטו מגיבוריה רבים התפלגה. המחתרת
 המיפלגה דמוקרטי. למאבק אפשרות יש כאשר מזויין, במאבק

וקבוצות־שמאל, לשעבר אנשי־מחתרת על־ידי הוקמה המארחת
ומפקדי־המח־ ,חנינה על הוכרז האלימות. להמשך מתנגדת והיא
הביתה. עתה חוזרים הגולים תרת

 אינם שלו ומעשי־הרצח בטרור, ממשיך המחתרת של חלק
תוסס, ויכוח מתנהל זה רקע על חיובית. מטרה שום עוד משרתים

 הדרך אל שפנו הטרוריסטים־לשעבר של כוחם שגובר לי ונדמה
 ללא־ במעצרים ממשיכה הספרדית המישטרה אך הפוליטית.

בכיפה. שולטת ושיטת״העינויים מישפט,
 הבסקי הדגל מיוחד. עניין זו בהתפתחות היה כישראלי, לי,

 שמניפיו הבריטי), הדגם לפי ירוק, וצלב לבן צלב ועליו אדום, (דגל
 מזכיר גורלו ובגאווה. בגלוי עתה מונף פראנקו, בידי ועונו נאסרו

 חייהם ימי כל ״טרוריסטים״ שהיו אנשים באיזורנו. מסויים דגל
 ושקולה. שפוייה בצורה המדברים פוליטיים, פעילים הפכו

 בסקית במדינה רוצים הם אין למתינות. בלהט פעם לא והמטיפים
י  ממוצא הוא אם גם הבסקים, בארץ שגר מי הוא ״בסקי גיזענית. י

אמרו. ספרדי,״
איש־ לי אמר המוחלטת,״ בצידקתך מאמין אתה ״במחתרת

ש בכך להכיר עליך בפוליטיקה ״אבל לשעבר. מחתרת  ריעות שי
 לשקול, צריך אתה מוחלטת. אמת בגדר אינה מהן אחת ואף שונות,

הטראומות׳״ מן להתרחק עלינו טוב. וזה להתפשר, להתווכח,

 הדיונים אחרי לעקוב וניסיתי באולם־הוועידה ישבתי כאשר
 את המייצגים הצירים, 500 שבין להאמין קשה לי היה בספרדית,

חנו אנשים יש המיפלגה, בוחרי אלף 110  מהם (אחר למוות שנ
 ישבו הם תמול־שלשום. אך טרוריסטים אחת), בבת פעמים שלוש

 הצביעו ופאתוס, התרגשות בלי נאמו שעות, במשך קמו לא בשקט,
לדוגמה. מיפלגה ארוכים. ניירות־מצע על

הבסקי. הדגל אל זרקורים כמה כוונו דוכן־הנואמים מאחורי

השביעי
 מן עולים ״מחבלים״ כאשר קורה מה עצמו את ששואל מי

כלשהי. תשובה בזה למצוא יכול מדיני, הסדר בעיקבות המחתרת,

■ ■ ■
 של מגמל־התעופה אותי לקחת שבאה הבחורה, את אלתי **•ן
*  גמורה. בעצמאות רוצה היא אם בילבאו, *

השיבה. לא?״ ״ולמה
 יהיה חופשית, פוליטית לפעולה הדרך שנפתחה אחרי אך
דימוקרטי. ומאבק בחירות של בדרך ההתפתחות המשך

■ ■ ■
 20 לפני ישראל את אצלנו העריצו כמה מושג לך ין

רמון. אמר שנה!״
 הרודנות תחת אז שנאנקו הבסקים, מיליון שלושת בשביל

 עם מאירת־עיניים: דוגמה ישראל היתה הספרדית־הפאשיסטית,
שהחיה עם בה. ושזכה לעצמאות שלחם העולם, מרחבי •שהתקבץ

 חבל נציג הסובייטי, היהודי על בבדיחה כמובן (נזכרתי
 כל נציגי עם יחד הסובייטי ברדיו לנאום שהוזמן בירובידז׳אן,

 כידוע, אחת. דקה רק לו שהוקצבה אך בברית־המועצות, העמים
״געוואלד!״) באידיש: אחת במילה להסתפק החליט

 בשם שאדבר והודיע שמי, על היו״ר הכריז תורי, שבא ^
 אך נימוס, מתוך כפיים מחאו הצירים ישראלית. שלום תנועת ^
 רק נודע הצירים מן לרבים שהשתררה. במתיחות הרגישו הכל

 גם ואולי הפתיע והדבר ישראלי, לוועידתם שהוזמן זה ברגע
אותם. הדהים

שאמרתי: הדברים הנה מתרגמת. בעזרת אנגלית, דיברתי
פאז(בספרדית). פאקיאה(בבסקית). ״שלום.
 מאבק על הרבה למדתי זה קצר בזמן אותי. שהזמנתם על ״תודה
 בין ההבדלים כל עם המתקדמת. תנועתכם מאבק ועל הבסקים,

 שלנו העקרונות בעולם, שונים במקומות הנערכים המאבקים
ושיוויוו. צדק העמים. של העצמית ההגדרה זכות שווים:

 לפלסטינים לעזור האם עצמם: את שואלים בוודאי מכם ״רבים
 בפלסטינים? במילחמתה לישראל לעזור או בישראל, במילחמתם

בישר הן לתמוך אפשר זו: בבחירה צורך שאין לכם להגיד באתי
הפלסטיני. בעם הן אל,

הדגל על זרקורים ארץ־הבסקים: בירת בילבאו,
 נלמדו שעלילותיהן מפוארות, מחתרות שהקים עם מתה. שפה

הבסקית. המחתרת חברי על־ידי בשקידה
 נולדה כך הבסקים. של הגיזעי מוצאם מהו יודע אינו איש
 10 מבין השביעי השבט בעצם, הם, שהבסקים האגדה בשעתו

 מפני דווקא? השביעי (מדוע ישראל. של האבודים השבטים
.)7 לסיפרה דווקא מיסתורית משמעות יש הבסקית שבמסורת

 הבסקים, על מיוחד רושם עשתה העברית השפה החייאת
 אין שפת־הבסקים של מקורה על גם שפתם. החייאת על החולמים

 היא בעולם. אחרת שפה לשום דומה היא אין דבר. יודע איש
 בעיקר ספרדי, כיבוש של השנים מאות במשך מעמד החזיקה

בכפרים.
 דוברי בה. ולהשתמש זו שפה ללמד אסור היה פראנקו בימי
 — זו בשפה דבר פורסם שלא מובן לכלא. הושלכו ברחוב בסקית

כתב־עת. לא עיתון, לא ספר, לא
 ורק בשפתם, כיום שולטים אינם רבים שבסקים היא התוצאה

 ושילטי־התנועה רישמית, שפה זוהי עכשיו בה. כותבים מעטים
 מעטים רק אך השפות. בשתי כתובים האוטונומית בארץ־הבסקים

בסקי. יומי עיתון אין כיום וגם זו, בשפה וכתבי־היד הספרים
ש בחברה, בסקים מתכנסים כאשר  יודע שאינו מישהו תמיד י

 שהוזמנתי המיפלגה בוועידת גס ספרדית. מדברים כן ועל בסקית,
 לפתוח טרחו מעטים נואמים ורק בספרדית, היו הנאומים כל אליה,

בבסקית. מישפטים בכמה דבריהם את
לל האקדמיה וראשי העברית, השפה לתחיית ההערצה מכאן

זה. מוצלח מנסיון ללמוד כדי בישראל ביקרו הבסקית שון
 מצטיירת ישראל דבר. עוד נותר לא לישראל זו מהערצה אך

 אנשי־המחתרת, פאשיסטית. אולי מדכאת, כובשת, כמדינה כיום
 עם עכשיו מזדהים ולח״י, אצ״ל אירגון־ההגנה, עם פעם שהזדהו
ערפאת. יאסר אלא שמיר יצחק אינו גיבורם אש״ף.

 לוועידה. אותי להזמין למדי נועזת החלטה זאת היתה משום־כך
 תנועת־שלום של קיומה דבר שייוודע רצו המיפלגה ראשי

בישראל.
 מאוד, מוגבל זמן רק המוזמנים לדיברי להקדיש יכלו המארחים

 אם עצמי את שאלתי בלבד. דקות שלוש ידבר אחד שכל ונקבע
 שאין החלטתי אך קצר, כה בזמן משהו ולהגיף לנסות כדאי

זו. הזדמנות להחמיץ

 לאחד הראשון הנסיון מייצג: שאני התנועה של הבסיס ״זהו
משותף. למאבק בישראל וערבים יהודים

 גם דורש אני לעצמי, דורש שאני מה פשוט: הוא שלי ״המצע
 גם דורש אני לעצמם, דורשים שהפלסטינים ומה לפלסטינים.

לעצמי.
 בשלום תתקיים, ישראל שמדינת רוצה אני ישראלי ״כפטריוט

 שלנו בממשלתנו לבחור הזכות לנו ושתהיה דיגלה תחת וביטחון,
מאוד.״ רעה או רעה טובה, —

בדרי הקשיבו הצירים הגה. להשמיע בלי הקהל ישב כאן (עד
קרה.) עד קרירה היתה האווירה שהיא. צורה בכל הגיבו לא אך כות,

 לחיות עצמם: הדברים לאותם זכאים שהפלסטינים מאמין ״אני
 ולבחור הלאומי, דיגלם תחת ובביטחון, בשלום משלהם, במדינה

רעה.״ או טובה שלהם, בממשלה
סוערות.) במחיאות־כפיים פרצו הצירים הקרח. נשבר (כאן
 אש״ף. עם בהידברות שנים 10 לפני פתחנו זה בסיס ״על
 כדי המילחמה, באמצע גם פעמים, כמה ערפאת יאסר עם נפגשנו

השלום. על לדבר
ש מאמינים ״אנו  בסיס על לשלום, להגיע אפשרות עכשיו שי

 מדינת־ישראל — מדינות שתי של ודו־קיום הדדית הכרה של
ומדינת־פלסטין.

 לידי להגיע לנו לעזור יכול כולו ובעולם באירופה ״הציבור
 לכם שנעזור לכם מבטיח ואני לנו, לעזור מכם מבקש אני זה. שלום

שנוכל.״ ככל במאבקכם
 עם אחר־כך שוחחתי ארוכות. הריע ספק.הקהל נשאר לא בסוף
בישראל. חדש עניין שגילו צירים, עשרות

 שמיר יצחק של באוזניהם חן מוצאים היו לא בוודאי דבריי
לישראל. טוב שרות שעשיתי נדמה לי אך פרס. ושימעון

 בסקי, הוועידה: ישיבות שבין בהפסקה הקר במסדרון עמדנו,
 שלנו. השונים המאבקים סיכויי על דיברנו וישראלי. איטלקי
מעודדת. הכי היתה לא התחזית

האיטלקי. לוצ׳יאנו, אמר אופטימיסט!״ אני ״אבל
 אמרתי. משוגעים!״ שאנחנו או אופטימיסטים שאנחנו ״או

הבסקי. חאווייר סיכם זה!" וגם זה גם ״אנחנו

7 3*1 1 9: 1^1 י1י9 1^1 י1ר 9| י ״ י1" *3


