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בעולם ביותר הכבדים
 שבאלנבניה זאדרינה מחוז נשי

וב בקיץ יום, יום בחיי לובשות
 ביותר הכבדים הבגדים את חורף,

 תלבושתן של הכולל המשקל בעולם.
 מורכבת והיא ק״ג 50 הוא הקבועה

 פשתן, מכנסי עבה, פשתן מכותונת
 עליונים בגדים 2 רקומות, נעליים

חצ טובות, ובאבנים בזהב רקומים
 גדולה, משי מטפחת צמר, אית

 שני גבי על המונח גדול ראש צעיף
 אפילו עבות. צמר וגרבי ראש כסויי

וה הקלילים הגרבייב יספיקו בחורף
 הוא שמשקלם ״מרסי של עדינים
ושקו דקיקים והם ספורים גרמים

 הצורך. די מחממים זאת ובכל פים
 של הגרבונים את נצלי בחורף

היחי למתניים עד הגרביים ״מרסי״,
 ״פולי־פיישנד׳־ בשיטת המיוצרים דים

ול גופך לחיטובי מושלמת להתאמה
והביריות. החגורות מלחץ שחרור

ם עני בברצניי בזאמיננדג נ
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 למוטט הפלסטיני, העם של קיומו את לפוצץ עלולות הן אבל קטן.
פלסטין. ששמו הבניין את ולהרוס

★ ★ ★
שקולה. נאמנה, אחראית, פלסטינית מנהיגות תקופ-נא - לפן
 תחת לפעול ״קשה עמם: לגורל מאחריותם להשתמט המבקשים המנהיגים, יאמרו ואל
אחינו.״ בעיני אותנו יחשיד — צבאי כיבוש תחת שייעשה מעשה כל צבאי. כיבוש

ממני. זאת להבין המיטיב איש אין קשה. שזה כוודאי
 מבלי גא להיות בוגד, להיות מבלי אחראי להיות צבאי, כיבוש תחת ראש להדים קשה
כולם. על חשוד ולהיות חמום־מוח, להיות

 נבחן - עם של המנהיגות נבחנת ביותר הקשים בתנאים דווקא אולם
עצמו. העם
בהם. לפעול כדי אידיאליים, תנאים לעצמה לבחור יכולה אומה אין
 להנהיג מוכנים ואיננו טובים, בימים להנהיג מוכנים אנו לומר: יכולים מנהיגי־עם אין
רעים. בימים

 ובתנאים ה, ז ה במצב שהם. בפי הם התנאים שהוא. בפי הוא המצב
,  המצד מחשבת להנהיגו. שתובל להנהגה הפלסטיני העם זקוק האלה

השמש. אור אל קה,
לה. ראוי הוא כזאת. למנהיגות זקוק הדגול הפלסטיני העם

 בעולם אחר עם אין בי - בעולם אחר עם מבל יותר לה ראוי הוא
מנהיגיו. לדמות הנוגע כבל אכזרית כה קללה עליו שרבצה
 שפתח וחמום־מוח, צר־אופק אדם אל־חוסייני, אמין חאג׳ בהנהגה זכה השלושים בשנות

 כדי זה במרד השתמש הוא צבאי. חשבון וללא פוליטי שיקול ללא 1936 של הערבי במרד
 הזיק לא המרד הפלסטיני. בעם אחרת מנהיגות כל לחסל ויריביו, מתחריו כל את לרצוח

בו. הפסידו פלסטין של הערבים רק — ליהודים עזר והוא לאנגלים
 על השמי הגזע שונא והמטורף, הרשע להיטלר ידו את המופתי הושיט במלחמת־העולם

 יהודים מיליוני היטלר הרג המופתי בתמיכת מראש. בטוחה היתד, שמפלתו שלוחותיו, כל
בארץ־ישראל. מדינר,־יהודית להקים שיש כולו העולם את שיכנע ובכך —

 לשקול מסוגלת שהיתר, אחראית, הנהגה הפלסטיני לעם היתד, לא — זו חדשה מציאות מול
 עבד־אל־ כמו אמיצים, לוחמים לו קמו האמיתיים, יחסי־הכוחות לאור להגיב, איך ולהחליט

 מנהיגים אך בשדר,־ד,קרב. בהם להילחם הכבוד לי שהיה סלאמה, וחאסן אל־חוסייני קאדר
 לפי להוות, צריכים שהיו גדולים שטחים הפלסטיני העם איבד ולכן — היו לא מדיניים
הערבית. פלסטין ממדינת חלק האו״ם, תוכנית

 שהיה מנהיגים לו נמצאו אילו להתאושש, הפלסטיני העם היה יכול זו מפלה אחרי גם
 יכולה זו מדינה היתד, אז כי הפלסטינית. הערבית הרפובליקה את להקים והכוח העוז להם

 לבעייה הפתרון נמצא אז היה בישראל בעלי־הרצון־הטוב ובעזרת ישראל, עם בדברים לבוא
הפליטים. של הנוראה

 קם לא שנה 19 וכמשד - הירדני לבתר פלסטין סופחה זאת תחת
 פלסטין שד הצעירים ומיטב המערבית, בגדה אחד כית־חרושת א,ר

רחוקות. כארצות ועתיד לחם לחפש נאלצו
 בשם הופיע — שוקיירי אחמד — עצמו מנאומי שיכור חסר־אחריות, מנופח, הרפתקן

והעולמית. הערבית בזירה הפלסטיני העם
 חדש משבר שעברה בשנה יצרו הם חסרת־ההגיון. המסוכנת, בדרכם הלכו אל־פתח אנשי
 כפי לפעול חוסיין המלך את הכריחו עבד־אל־נאצר, הנשיא את מאי בחודש סיבכו במרחב,

הישראלי. הצבא בידי כולה פלסטין לכיבוש הביאו ובכך — שפעל
 למנהיגות - !סוף סוף - הפלסטיני העם ראוי לא זה, כל אחרי האם,

 צלולה, מחשבה פי על הפועלת מנהיגות אמיתית, מנהיגות אחראית,
שישנם? הבוהות וראיית המצב הבנת תוך

^ ^ ^
!הנהגתבם את להקים פלסטין, בני הוי השעה, הגיעה

 את ולהרים החוצה לצאת בבתיהם, עתה ד,מסתגרים מנהיגיכם, את שתכריחו השעה הגיעה
האומות. משפחת באוזני הערבי, העם באוזני ישראל, באוזני — קולם

 כבוא שתהפוך, הפלסטינית, האומה מועצת את להקים השעה הגיעה ׳
הפלסטינית. הרפובליקה של הזמנית לממשלה העת,

 נהיה לא סוכנים, נהיה לא בוגדים. נהיה ״לא להכריז: זו הנהגה צריכה ישראל באוזני
 השגת לשם להידברות מוכנים אנו גא, ערבי עם של כנציגיו גאים, כערבים אך קוויזלינגים.

וצדק.״ כבוד של שלום
 חיכינו שנה 19 במשך ערביים, אחים .הוי להכריז: היא צריכה הערבי העולם באוזני
דוחקת. שעתנו רב, כאבנו כבד, אסוננו חודשים. ושבעה שנר, 19 במשך אותנו, שתגאלו

 שיבטיח מדיני פתרון מייד תשיגו לא אם לחבות. עוד יבולים ״איננו
 למעננו, רק לא אנחנו. זאת נעשה - לבם קשה הדבר אם שלומנו, את

למענכם. גם אלא
הערבי.״ העולם לכל הגשר נהיה הראשון. הצעד את אנחנו ״נעשה
מעצ בידי כדור־מישחק לשמש לנו ״נמאס להצהיר: היא צריכה משפחת־האומות ובאוזני

 לעצמו. אחד כל לטובתם, אסוננו את המנצלים הגדולים, בתחבולות לנו די העולם. מות
נצליח.״ אללה ובעזרת בידינו, גורלנו את לקחת החלטנו

:ץ
 - וכמרחבנו בארצנו שהשתרר הקיפאון ייגמר זו, בדרך תלכו אם

לנו. גם וסבנה לבם אסון המבשר קיפאון
הערבי. בעולם ביותר האחראיים המנהיגים — מאמין אני כך — ישמחו זו, בדרך תלכו אם

הישראלי. העם כלב עמוק הד דכריבם ימצאו זו, כדרך תלכו אם
 שאיפה מכל יותר עמוק בליבו, עמוק מושרשת זו שאיפה בשלום. רוצה ישראל של העם
וד,בטחון. העצמאות הלאומי, הקיום זולת אחרת,

 כי מאמינים אינם פשוט לשלום, המייחלים הזה, כעם וטובים רבים
 לשלום, המובן אחד ערבי עם שיש מאמינים אינם הם אפשרי. זה שלום
ובטחון. הדדית הכרה של וגם וצדק, בבור של שלום
 לחמומי־המוח קורבן נופלים הם — מאמינים אינם בתום־לב — מאמינים שאינם מפני

 לא ממילא כי למדינת־ישראל, פלסטין כל את ונספח ״הבה האומרים: ומחרחרי־המלחמה
ועד.״ לעולם מלחמה בינינו ותהיה והערבים, ישראל בין שלום ייתכן
 הרסת־ גישה זוהי כי ישראל המוני ישתכנעו הפלסטיני, לעם אחראית מנהיגות תקום אם
אפשרי. גם אלא רצוי, רק אינו השלום כי ישתכנעו הם ומופרכת. מסוכנת קנית,

 את םוף-םוף להקים הפלסטיני לעם לעזור בדאי בי ישתכנעו הם
 ברח• פלסטין של הירוק־לבן־־שחור הדגל את ולהניף העצמאית, מדינתו

מתאי הסדרים על מראש שיוסכם כתנאי - ועזה המערבית הגדה כי
 התיאום ואת הארץ בלבלת איחוד את ישראל, בטחון את שיבטיחו מים

לפדרציה. שתוביל הדרך - המדינות שתי בין המדיני
 וכשם הממשלה. מעשי על ותשפיע בה, קובעת דעת־הקהל דמוקראטית. מדינה היא ישראל

ההפוך. בכיזזן פלסטינית יוזמת־שלום תשפיע כך — אחד בכיוון משפיעים אל־פתח שמעשי
 מזהיר עתיד צפוי בי המאמין בישראלי בשלום, הרוצה כישראלי

 הער־ הלאומית והתנועה הישראלית הלאומית שהתנועה ברגע לכולנו
:פלסטין כני הוי לכם, קורא אני - לזו זו יד יושיטו בית
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