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:לו והוצע ־ מהם אחדים ראיין - למיבצרם נכנס - בחו״ל בפעולה !דגחח הגטוף בוא

ש אל־פתח, אנשי צעקובישראל! ,!נקום
ת הפגינו מלוות בתהלוכו

 הלאה — וקריאותיהס הערבים, בין הקיצוניים היו הס .]מוסיקה
ת ראשי בעיני חן מצאו לא — ישראל! שלחו האחרות, הערביות המי

מ״־יע התועמלנית
חיל הנערה בקאהיר. אל־אזהר באוניברסיטת

ת סרטי״סיסמאות: קה ערב.״ עמי עם ״סולידריו

 אל־ עם האחרונה החיה פגישתי זו היתר,
 בחומר. לעלעל התחלתי מחוסר־ברירה, פתח.

 מרובה שבו שהדימיון לדעת מייד נוכחתי
 דימיוניים תיאורים שם היו : המציאות מן
ודברי־התרברבות. בישראל פעולות־קרב של

 מציוריו עמוקות התרשמתי זאת, לעומת
 בלבנון, היושב פלסטיני אמן של הכאובים
 שלא — תמונותיו שמו. שאמוט איסמעיל
ל שכחתי שפשוט משום בחיפה הוחרמו

 געגועים כאב, חדורות — קיומן על הכריז
לעמו. ואהבה

 בהצלחה משמשות, אלו שיצירות ברור
לאל־פתח. ככרזות־תעמולה רבה,

 אומרת מה :הבא (בשבוע
״אל־פתח״) של התעמולה

 ?״ בחברתם ומסתובב איתם מצטלם
 שלושה מצטלם כבר ״אני מבוכה. שוב
 ולמה.״ מי עם יודע לא אני ימים.

★ ★ ★
 הפלסטי־ את לראות בהחלטתי חוש *1

ם  ערבית לאיספה הלכתי בפעולתם, ^ני
הבניי אחד ליד להיערך עמדה אשר נוספת,

יותר. המרוחקים נים
כ שם שיש ראיתי למקום, כשהגעתי

 שבהם הבולטים ערבים. רובם איש, מאתיים
 אירגונים אנשי הסוריים, הבעת אנשי היו

 היו כן כמו אל־פתח. ואנשי מלבנון, ימניים
אחרות. זרות משילחות נציגי במקום

 הוראותיהם את מקבלים שהם עאסיפוז
ומסעודיה״. מכוזיית הערבית, ״מד,ריאקציה

ביותר. חריף היה הוויכוח
* ★ ★ ★
ת, ■■ ר ח  כשאני — בהם פגשתי שוב מ
וש התידדתי, עימו בחור לבקר הולך /
 גרה ביתן באותו פרו. של המשלחת עם בא
אל־פתח. מישלחת גם

פלאק־ מכוסה אוטובוס עמד הדלת ליד
 בתת־ המחזיק ערבי חייל המראים טים,

 לנצי עד ״מאבק :הסיסמה ומעליו מיקלע
 הבניין. את קישטו דומים פלאקטים חון!״

שלט ביותר. מגוזנת תעמולה זו היתד,

 כשהוא — ״ישראל״ השם את הראה אחד
 חייל הציג נוסף שלט צלב־קרס. על־ידי חצוי
 — יושבת ועליו בתת־מיקלע המחזיק ערבי
צחורה. יונה

 את למציא כוי לבניין, להיכנס כשניסיתי
הפר את שתבע בשומר־סף נתקלתי ידידי,

 אלה היו שלי. והתעודות האישיים טים
בנ בשום נהוגים היו שלא סידורי־ביטחון

 צדדי, באולם להמתין נדרשתי אחר. יין
להיכנס. לי שיינתן מבלי

 ואמר, השומר חזר דקות כמה כעבור
 ליוזד, אחר־כך איננו. שידידי רבה, באדיבות

לדלת. עד צעד, אחר צעד אותי,

 (יחי!) ״יעיש!״ קורא הקהל התחיל לפתע
היסט קריאות שהשמיע צרחני יצור לעבר
 צעקני היה הקהל הרמקול. באמצעות ריות

בקולי־קולות. והגיב ונירגש,
שסו תהלוכה התארגנה בשיא־ההתלהבות

 קוראים בה כשהצוערים הבניינים, את בבה
 הפיז־ ושוב שוב וביניהן פראיות, סיסמות

גדול!״). (״אלוהים אללה־אכבד החוזר מון
 הייתי תהומי. היה לאסיפת־הבוקר הניגוד

 נחפזתי במקום. היחידי הישראלי הסתם מן
ב שם, להיות טעם כל היד, לא להסתלק:

ש אפשרות קיימת והיתד, שכזאת, אווירה
אני. מי יגלו אם שפטים, בי יעשו

★ ★ ★
 יום של עצרת־הסיום התקיימה *כ1ע ך•

פגש שם הערבי. העם עם הסולידאריות
 עם לשוחח הרוצה אל־פתח איש סוף־סוף תי

אותי. חיפש הוא — דיוק ליתר ישראלי.
 פתח מישראל,״ יהודים כאן שיש ״שמעתי

 הפליטים? בעיית על רעתך ״מה באנגלית.
 אתה האם הציונות? על חושב אתה מה

קומוניסט?״
 עניתי הרבה. לחשוב פנאי לי היה לא
תוש לכל השייכת ארץ־ישראל בעד שאני
כאחד. וישראלים פלסטינים ביה,

 את לחץ בהתלהבות, דברי את קיבל הוא
אידיאו של אדיר בשטף ופתח — בחום ידי

אל־פתח. הצלחות על התפארות ושל לוגיה,
 מוכן אני אם אותי שאל בלחש, אחר־כך,

 כמובן, עניתי, אל־פתח. לאירגון לעזור
 של תצלומו מכיסו הוציא אז בשלילה.

להם. עזר כן שההוא לי והסביר צרפתי צעיר
 לאל־פתח, לעזור בסירובי שעמדתי כיזזן
 :והפליט במרירות איש־שיחי בי הסתכל
 שיקרת!״ ציוני. לא שאתה לי אמרת ״קודם

והלך. —
 בין לוזיכוח עד הייתי ערב אותו אגב,

 אל־ אנשי לבץ גולים מצרים קומוניסטים
אל־ אנשי את האשימו הקומוניסטים פתח.


