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במדינה
ארץ־ישדאל

פתרון
קוסמטי

 הסיפורים כל כבר אזלו כי שסבור מי
מו ת ת ת כ/ כבר ת״ ת מעיינו שנו  על הפר

 אל טועה. אלא אינו מלוומת־ששת־הימ׳ם,
ת נ וו ,;!0,1 מכו? מונ׳  ,,מלון״ שו,ו?יוו. המ/ןז

״ מה ש נוסף ספר להתווסף עומר האוו(ונו
נכ ״מרוע : הכותרת את עטיפתו על יישא

הערבים?״ ושל

צב סופר שלא הוא זה שבספר המיוחד
 אינו מחברו אוחו. כתב ר בב קצין או אי

 ה־ מירושלים קוסמטיקה למוצרי סוכן אלא
 שלא אל־עג׳בה, מוסא בן אחמד מיזרחית,

ב מימיו עסק לא וגם חייל מעולם היה
פוליטיקה.

 חברון, שליד סמוע הכפר יליד ,47 אחמד,
 היא פרנסתו שעיקר ילדים, לשבעה אב הוא
שב המיזרחית בירושלים ליופי המכון על

 הספר,״ את לכתוב ״החלמתי אשתו. הנהלת
ש מפני וזר, המלחמה. אחרי ״תיכף אמר,

 לא למלחמה נקלע הפלסטיני שעמי מצאתי
 בקביעת הכרעה כל לו שתהיה מבלי לו,

בש נוהלה המלחמה תוצאותיה. או מועדה
לטו כלל דאגו שלא אחרים, על־ידי בילנו

 אפילו עבורו הכינו ולא הפלסטיני העם בת
סכנה.״ לשעת מקלטים
אה־ רוצה בסיפרו כפוי. פיתרון נגד

 אחת: ברורה למסקנה להוביל אל־עג׳בה מד
 העם הוא במלחמה ניצח אשר היחיד העם

 והערבים,״ ישראל בין ״במלחמה הפלסטיני.
 ובני אני אך הערבים• ״הובסו אומר, הוא
מהמל כתוצאה כי ניצחנו. הפלסטינים עמי
 זוכה והיא הפרק על בעייתנו עלתה חמה
 זכתה שלא כפי בעולם, לתשומת־לב כיום

פעם.״ אף בה
 אל־עג׳בה, טוען ספרו, להוצאת הדחף את
 שצפוי מה מפני הפחד הרגשת בלבו נטעה

ההשתל נוכח יחד גם ולפלסטינים לישראל
 על- המשתרע הספר, באזור. הרוסית טות
ה ביקורת את עבר כבר עמודים, 150 פני

 בכמה להוציאו מתכונן מחברו צנזורה.
 גם ואולי אנגלית עברית, בערבית, :שפות

גרמנית.
 אל־עג׳בה, אומר האזור,״ לבעיות ״הפיתרון

 אלא מבחוץ, עלינו שיכפה פיתרון ״איננו
באזור, החדשה המציאות שמחייבת הפיתרון

אל־עג׳כה סופר
ברורה מסקנה

ה העם של האנטרסים וראשונה ובראש
פלסטיני.״

הצעדה
מיפגן
יח<ד

 ויוצאי־ צעדה כל שלה. והצעדה שנה כל
 זמיר, שלום בלט השנה בצעדת שבה. הדופן

עליו. תלויות שהיו בכרזות
 ישראל בין הפדרציה ברעיון הדוגל זמיר,
 הישרא־ הבעייה לחיסול כפיתרון ופלסטין

 החליט באיזור, שלום ולהשכנת לית־ערבית
תבוז־ הימים שלושת צעדת אם חבל שיהיה

בל ומוסדות חברות של פירסומת על בז
 וצ־ ״בוערות החמורות שהבעיות בזמן בד,

באופק.״ נראה שאינו לפיתרון מאות
 ,כרזות״■ שתי עם מיפגן־יחיד וביצע יזם הוא

ומ מלפנים גופו על תלה אותן גדולות,
אחור.
הסיסמה את רשם הקיז־מית הכרזה על
ערבית בעברית, ישראל־פלסטין, פדרציה תחי

(מלפנים) צועד זמיר
— בין פדרציה

(מאחור) צועד זמיר
ופלסטין ישראל —

על לא בעברית: רק האחורית על ואספרנטו.
שיג ערב למדינות ויתורים יז■  השלום, את נ

 יריבינו עם ישיר משא־ומתן על־ידי אלא
ם שירים: האמיתיי ם והי י ב ר ע ס ה ל פ ה

. ם י י נ י ט
 הצטרף הוא השוטרים. התנהגות

 מוצא, בקירבת השלישי, ביומם לצועדים
 החגיגי ובמיצעד ירושלים, עד איתם צעד

העיר. בחוצות
 היו — וצופים צועדים — הקהל תגובות
הסיס את בעניין קראו רבים :מעורבות

 ש־ כאלה היו נושאן. על התווכחו מות,
 קריאות־ וקראו התרגזו אחרים מחאו־כף,

 עבר והוא בזמיר, פגע לא איש אך גנאי.
ער כשאזרחים בהצלחה, כולו המסלול את
 המיזר־ ירושלים של הראשי ברחובה בים
הכ הסיסמה את בהשתוממות קוראים חים

ערבית. תובה
 הצימחוני זמיר, את הרגיז אחד דבר אך
ה של התנהגותם בגליל: אמירים מכפר

ל בגסות התייחסו הם הישראלים. שוטרים
מס ליד שהתאספו הקטנים הערביים ילדים

הצעדה. לול
 גם בגסות• אותם וזרקו אותם תפסו ״הם

הקוב היא המכות עוצמת לא קצת. ד,יכו
 הזה הטיפול אולי המשפיל. היחס אלא עת,

 השיבנוע הוא היום, אלה ילדים שמקבלים
לאל־פתח!״ להתגייסותם הראשון

 המוסמכים״ הגורמים ״לכל זמיר פונה לכן
תו תשנינה לא למען שיפעלו מהם ודורש
- *■ בעתיד. כאלה״ ״מצערות פעות

1653 הזה העולם


