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אל אירגון של הראשית מיפקדה ךי׳
 ערבית בארץ אי־שם התכנסה פתח | !

עראפאת. יאסיר ניהל הישיבה את מסויימת.
דבריו, את פתח הוא איחוזאני,״ ״יא

 בהול באופן נקראה זו מיוחדת ״ישיבה
מאוד. חשובה התפתחות לאור

 שהקדשנו דבר לבצע סוף־סוף ״הצלחנו
 מאנשינו אחד את החדרנו רבים. מאמצים לו

ה הממשלה במנגנון ביותר מרכזי לתפקיד
ציונית.

 שלנו האיש בי לי נמסר ״השבוע
המאפש לעמדה הגיע כירושלים

מכ באופן מעתה להשפיע לו רת
הישרא המדיגיות ביוון על ריע
השטחים. בבל לית

 הנחיות אילו לקבוע היא הישיבה ״מטרת
זה. לאיש לתת

 להביע הנוכחים האחים מכל מבקש ״אני
 צרכי לפי איש־איש זה, בעניין דעתם את

.עליו!״ מופקד שהוא השטח
^ל

דב־ נתקבלו בה הכללית, שימחה ך*
' את במהרה פינתה עראפאת, של וידיו 1 \

הנוכ מן איש קדחתנית. למחשבה מקומה
כזו, מזוזית הבעיה על מעולם חשב לא חים

 על הממונה היה יזו את שהרים הראשון
בארצות־ערב. אל־פתח מאבק

ל' הוא שלנו הראשון התפקיד ״לדעתי,
 ״לפי אמר. הערבי,״ העולם על השתלט

 רק היא הציוני באוייב מלחמתנו שעה.
ה ממשלות־ערב את להפיל כדי מכשיר *

להיות המתיימרות אלה וגם ריאקציוניות,
,מהפכניות׳. ;

לה יש עוד בל מאוד, קשה ״זה
 שייתכן האשלייה הערבים מוני

 החלטת בעיקבות פוליטי, פיחרון
צרי שמה. יי־מח מועצת־הכיטחון,

הזאת, האשלייה את להדום כים
 מתחת הקרקע את להשמיט בדי

ה זטאר עבד-אל-נאצר של לרגליו
 עם הסדר לעשות המוכנים בוגדים

האוייב.
 בירושלים שלנו האיש כי מציע אני ״לכן
 לדחות ממשלת־ישראל את לשכנע ישתדל

הביטחון.״ מועצת החלטת את
בסדר,״ ״זה שלו. בניירות עיין עראפאת

 מפלגתה זאת. עשה כבר שלנו ״האיש אמר,
 שהיא הכריזה הציונית הממשלה יאש של
הגולן, רמת ירושלים, איזור על תזתר לא

ושארם־אל־שייך, סיני מיזרח עזה, רצועת
שלום.״ תמורת אפילו

המיפקדה. חבר קרא ״מצויץ,"
באר הנצחון את לנו מבטיח ״זה
ערב!" צות

★ ★ ★
חבר־מים־ היה ידו את שהרים שני ך*

ב המדינית הפעולה על האחראי קדה | |
ישראל. על־ידי המוחזקים שטחים
 פוחד ״אני אמר, אחי,״ ״יא

יח שראל ב שמישהו פחד־מוות
 אחינו עם להסתדר פיתאום ליט

הכבוש. באיזור הפלסטיניים
מסוכנים, טיפוסים מיני כל בישראל ״יש

ב להכיר הציונית הממשלה מן הדורשים
ב לו לעזור ולהציע הפלסטיני העם קיום

חופשית. פלסטינית מדינה הקמת
ב הפלאחים המוני אם אסון! יהיה ״זה

 בנאבלום אחינו ושאר המוחזקים, שטחים
 להשתחרר יכולים שהם ישתכנעו ובחברון,

 המאבק המשך ללא הציוני, הכובש מעול
 נהיה אנחנו עורף. לנו יפנו הם — שלנו

״מחוסלים . . .
עראפאת. הפסיקו רוצה?״ אתה מה ״אז

כידו־ שלנו שהאיש רוצה ״אני
ממשלת־ייטראל את ישכנע של*ם

 העם כקיום פנים בשום תכיר שלא
הפלסטיני."

 ה־ חבר אמר זו,״ לבקשה מצטרף ״אני
ה באירופה התעמולה על הממונה מיפקדה
 מאוד, טוב הולך ״לנו ובאמריקה. מערבית

הס אוזן. לנו להטות מתחילה דעת־הקהל
 או־ בכל בהמוניהם אלינו עוברים טודנטים

 מק־ העיתונות ואמריקה. אירופה ניברסיטות
 כמו למאבקנו, שלמים עמודים עכשיו לישה

הציוניים. לטרוריסטים פעם שהקדישו
 לילה, בן להיגמר יכול זה ״בל

לה הציונית הממשלה תציע אם
 דעת הפלסטיני. העם בזכויות כיר

יש את לחבב שוב תתחיל הקהל
ראל.
בירו־ שלנו שהאיש מציע אני גם ״לכן

 מה־ של עניינים זה שאמרתם מה כל ״אבל
בכך.

 אחד דבר רק קובע ״בשבילנו
בפלסטין. המזויין המאבק :ויחידי

ה הציונים אותנו דפקו שנתיים ״במשך
האלה. ארורים

בשט האוכלוסייה לעזרת זקוקים ״אנחנו
ל למיקלט. לטירונים. זקוקים אנחנו חים.

 שבה הצורות ואחת לאלף רפואית. עזרה
ללוחמים. לעדר אזרחית אוכלוסייה צריכה

 לנו קשה היה שנתיים ״כמשך־
הערמו הציונים זה. את להשיג

 ליצור לנו איכ-שרו לא האלה מיים
הנכונה. האווירה את

חו לרדיו. האזנה חופש פתוחים. ״גשרים
 בתנאים עבודה. חופשי. מיסחר תנועה. פש

מהפכנית. אווירה ליצור אי־אפשר כאלה

 לא עליונה. עדיפות זה לעניין יתן שלים
ל ולא הפלסטיני, בעם פנים בשום להכיר
הדעת.״ על המתקבלות הצעות שום לו הציע

שלפניו. בניירות שוב עיין עראפאת
של ״האיש אמר, לדאוג, מה לכם ״אין

זה. את סידר כבר נו
 הוראה יצאה ימים במה ״לפני
הצ משרד-החוץ מטעם רשמית

 הישראליות השגרירויות לבל יוני
ל אפילו עליהן האוסרת כעולם,
 אתם פלסטין. השם את הזכיר
ש לגמרי בטוחים להיות יבולים

 ירמוז לא ישראלי דיפלומט שום
ב להכיר מובנה שישראל אפילו

פלסטינים."
 חברי־המים־ שני הפליטו ״אל־חמד־אללה,״

קדה.
★ ★ ★

 המיבצעים על הממונה כר״המיפקדה
 הימהם הכבושים בשטחים המזויינים \ |

בחוסר־סבלנות.
קולו, את הרים איחזזאני,״ לי, ״תסלחו

תג פעולות לראות רוצה ״אני
 עונשים לראות רוצה אני מול:

מע לראות רוצה אני קולקטיביים.
ב הנקמה אש את שיציתו שים

וב ברמאללה שלנו הנוער לבבות
 של זעקות לראות רוצה אני : עזה
התקוממות: התמרמרות, זעם,

 האלה הארורים שהציונים רוצה ״אני
 תקום כך רק באירופה: הנאצים כמו יתנהגו
לשמה!״ הראויה התנגדות תנועת

 שאל ממשי?״ באופן מה ממשי, ״באופן
עראפאת.

בשכו שיפגעו מעשים לראות רוצה ״אני
יחי של מעשים על כתגמול שלמות, נות
 אחד לוחם של מעשה שכל רוצה אני דים.
 יסבלו, משפחות שמאות לכך יביא שלנו

הכל. את יאבדו ייהרסו,
 המשפחות שכל נשיג בך ״רק
 שינאה הציונים את ישנאו האלה

לשורו יצטרפו שבניהם לוהטת.
 בכל לנו תעזורנה שבנותיהם תינו.

מעשינו.

 מישטר־ כל אחר. מקום בכל היה זה ״כך
לזה.-׳ זקוקים אנחנו גם זה. את עשה כיבוש

חיוכו. את הסתיר לא עראפאת
 ״האיש אמר. בשבילך,״ חושות לנו ״יש

זה.״ את השיג כבר בירושלים שלנו
 חברי־המיפקדד, כמה קראו מהההההה?!״

במקהלה.
 שיטה על ההליט דיין ״משה

 קולקטיביים. עונשים של הדשה
הס על האחריות ,הטלת נקרא זה

ביכה׳.
 זה מעתה ובעזה. בחלחול קרה כבר ״זה
מקום.״ בכל יקרה

ה על האחראי מילמל אללה,״ ״יבורך
קרוב!״ הנצחון ״יום שטחים.

*  באצבעותיו תופף צץ־המיכצעים ך
השולחן. על
 התחלה ״זו צעק. מספיק, אינו זה ״כל
מספיק. לא אבל טובה,

 כירושלים: שלנו לאיש ״תגיד
 או אמיתי שלנו, לוחם בל לענות

פלס כהורה כל לאנוס מדומה.
טינית."

 שישב מישקפי־שמש, בעל שחרחר גבר
חייך. עפעף, להניד מבלי בפינה,

עצמכם. את משלים ״אתם אמר, ״אחים,״
עונש־מוות. באמת: יעזור אחד דבר רק

 כבר הגיבורים מחברינו מאות ״נכון,
במלחמה. נהרגו הם אבל נהרגו.
 שימותו גיבורים זה צריכים שאנחנו ״מה

 במישפט, שיעמדו גיבורים עץ־התלייה. על
ה השומת־לב את שירתקו למוות, שיידונו

 ל־ מסביב הפגנות למענם שייערכו עולם,
ב ויאט־נאם מלחמת נגד כמו כדור־הארץ,

אלפים. מאות של הפגנות אמריקה.
ש לדעת צריף שלנו לוחם ״בל

 נביא כף רק ייתלה. ייתפס, אם
 עד יילחם שלנו לוחם שכל לכף

 עימו ויקה האחרונה, טיפת-הדם
ציוניים. חיילים כמה

 התלויים גיבורינו שתמונות רוצה ״אני
 מבגדאד בתי־הטפר כל קירות על יתנוססו

ית ערביים צעירים שמיליוני קזבלנקה. עד
 אנחנו לעצמם: ויישבעו בוקר בכל עוררו
כמוהם! להיות רוצים

לגר שיעלה שלנו, אחד ״לוחם
 בתים ממאה יותר לנו שווה דום,

 . של נאומים מאלף יותר מפוצצים,
בגין. ומנחם דיין משה

 שלנו .לאיש הוראה תן יאסיר,. יא ״אנא,
להנ הציונית הממשלה את לשדל בירושלים

עונש־המוזת!״ את סוף־סוף היג
 אם יודע ״איני היסס. עראפאת

 אינם האלה הציונים אפשר. זה
 לא הם חכמים. די הס מטומטמים.

ה אם אידיוטי. כל-כך דבר יעשו
 עוד הם בזה, דבר יציע שלנו איש

שלנו.׳■ סובך שהוא בו יחשדו
★ ★ ★

 אבל לצחוק, התחילו אנשים מה *1
השתתקו.

 רם, בקול עראפאת הירהר זאת,״ ״בכל
 לנסות. צריכים אפשרי. זאת בכל זה ״אולי
כל־יכול.״ כימעט הוא בירושלים שלנו האיש

ה מישקפי־השמש בעל השחרחר, הגבר
לדבריו: התפרץ כהים,

י״—שזה-. להגיד רוצה ״אתה
 השתררה השתררה תדהמה של דממה

בחדר.
 איחווא■ יא מכם, מבקש ״אני

 בהתרגשות, עראפאת קרא ני,״
 האדיב שמות! כאן תזכירו ״אל

מאזין."
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