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שביק צעירה, ישראלית של נסיעתה - נועז מיבצע של סיפורו זהו
 מגישתם כלתי־אמצעי באופן ולהתרשם הפידאיון ראשי את להביר שה

פלסטין. לבעיית
 שנתיים לפני שעלתה אמריקה, ילידת צעירה היא ,24 זוהר, דנה

כפי לימודיה את סיימה עלייתה בטרם תושבת. באן והפכה לישראל
 בעיות את חוקרת היא ומאז הנודעת, הארווארד כמיכללת לוסופיה
 אכנרי אורי של פגישותיו את אירגנה שעברה בשנה כמרחב. השלום

 צ׳ארלם השר עם אלה בשיחות ונבחה האמריקאי, השלטון ראשי עם
בכית-הלבן קיסינג׳ר הנרי של הצוות כאו״ם, המשלחת ראש יוסט,
פיסקו. ג׳וזןן שר-החוץ עוזר

 עובדת את לנצל החליטה בארצות־הברית, האחרון ביקורה בשעת
 גישות את בלתי-תלוי כאופן לחקור בדי אמריקאית, אזרחית יותה

 להטיל הסכימה טיימס״ ״ניו־יורק העיתון מערבת ירגוני-הפידאיון.
 בידיה עזרו בן מתאימות. בתעודות אותה וציידה זו, שליחות ליה
 ישראל. תושבת היותה על ידעו שלא עיתונאים, מה

 וללא אובייקטיבי, באופן - לראשונה זוהר דנה מגלה אלה בעמודים
 היא הפידאיון. דוברי עם משיחותיה התרשמה איד - קדומות ייעות

סיימם״. ״נידיורק לקוראי גם בך על לדווח :ומדת

 השתקפות־במראה למעין בעיני ביירות כה
 אך מאה דומה היה הכל — תל־אביב של

 עליו להחיל שאין דבר היה זה במהופך.
 כי היה ודומה האנושי, ההגיון חוקי את

ראשה. על עומדת המציאות
★ ★ ★
העממית״ ״החזית במיפקדת

מישרדי־ את ריכזו ירגוני-הגרילה
ה דל ערבי פרבר מזרעה, באיזור הם 4<י

 אך בלבד, נסיעה דקות חמש במרחק נמצא
התח מביירות רבים עולמות מרחק רחוק
 עד־מאד. והמערבית הנאורה העשירה, תית,
 ללבנונים״ ״לבנון כמו סיסמא מוצאים כאן

חמו טנקים בעוד הקירות, על בגיר כתובה
 הרוגש. ערב־הקיץ שלוות על שומרים שים

ו נאצר של תמונותיהם תלויות במזרעת
וסיסמאות מקום, בכל מלוב גדאפי קולונל

 עליו מתחו חוואטמה של הדמוקרטית חזית
 שיפלות־רוח כל מחוסר שהוא על ביקורת
אי וכנפאני שפל־רוח, להיות חייב ״מהפכן

מהי.״) שיפלות־רוח יודע נו
 פ:׳ העמיד ולא בעיון, אותי סקר כנפאני

תגוב את בדקדוק בחן הוא נלהב. מארח
השת ואני שלו, קישוטי־הקיר למראה תי

 לסקרנור פרט דבר, להראות שלא דלתי
תשו רק שיחתנו העלתה בתחילה נאיבית.

ה העיתונאיות לשאלות סטנדרטיות בות
מקובלות:

 ״שי־ — העממ־ת? החזית של מטרתה מהי
 והמינימום המכסימום זהו פלסטין. חרור

להס מוכנים נהיה אם להסכים. יכול לו
 תנועת־שיחרור איננו הרי מכך, לפחות כים

לאומית״.
 פלסטין את בעיני־רוחך אתה רואה כיצד

וחילו־ דמוקרטית ״מדינה — המשוחררת?

:חסו־תסדים סיפור והו
 הראשונה הישראלית שד הורח
הפיואיון דוברי עס בביירות ששוחחה

 על במספרן עולות הפלסטינית המחתרת
המקומית. הלאומנות של אלו

סר מקרינים במזרעה הקולנוע בבתי
 במה- העוסקים מאוד רומנטיים טים

 לבתי־הקולנוע ומחוץ הפלסטינית הפכה
 לובשי־מדים אנשי־קומנדו לראות אפשר

 בערימות, צבורים שקי־החול על ישובים
 בתי־הקול־ רבות, מבחינות הרושם. להגברת

 להם,הינם שמחוצה שקי־החול על הללו נוע
ש המהפכה מבצעי של הממשית בימתם

ממשית. מאשר יותר רומנטית עדיין היא
ה החזית עם היתר, הראשונה פגישתי

 מבין ביותר הראדיקאלית שהינה עממית,
ה וזו העיקריות, הגרילה קבוצות שלוש

האז נגד לפעולות־טירור רשמית אחראית
האימפריא בריתם ו״בני הישראליים רחים

פריס איש־שמאל העולם. ברחבי ליסטיים״
 עורך כנפאני, ראסאן אל אותי שלח אי

 החזית של (״המטרה״) אל־האדאף העיתון
צי כנפאני בבירות. חבש ג׳ורג׳ של ונציגו

 — משרדו אל הובילני ומייד לבואי, פה
ל נושא לשמש עשויים בלבד שקישוטיו

רבים. סיפורים
 של ערימה היתר, מצויה אחת בפינה

החות — אחרת ובפינה ישראליים, פגזים
 ב־ האמריקנית השגרירות מן שנלקחה מת

 בתמונות מכוסים היו הכתלים רבת־עמון•
 מעשי־ המציגות תמונות חבש, ד״ר של

ה המערבית בגדה הישראלים של אכזריות
 ו־ פלסטין״, ל״שחרור סיסמאות כבושה,

 המקום ירושלים. של מפורטת מפת־רחובות
ל שבוע פוליטית, כמיפקדת־בחירות נראה

 כך נשמע ואף הלאומיות, הבחירות פני
והתרוצצות. פעילות מלא —

ומקסים צעיר גבר הינו עצמו כנפאני

וה כשווים.״ התושבים כל חיים בה נית
 לאחר כאחינו עמנו יחיו ״הם — יהודים?
הציונים.״ את שנגרש

★ ★ ★
עתיד ;*ין לנאצר

?**ט■*■**■**** מ מעט נתעמעמה זו ורודה מונה ך*
 עם כנפאני שוחח כאשר יותר, אוחר 1 ן

 יותר ״נאה מערב־גרמניה: ממשלת נציג
 כל את לשלוח עומדים שאנו לומר יהיה

ה לתוך במקום לניו־יורק בחזרה היהודים
 את מכתיבים הגיאוגרפיים התנאים אך ים.

הר קרוב מסתבר, והים, — דרך־פעולתנו
 מניו־יורק.״ יותר בה

 חודשים לפני החליטה העממית החזית
 הדמוקרטית החזית של ביוזמתה אחדים,

תנו כעל עצמה על להכריז חוואטמה, של
 שכנפאני דומה מארכסיסטית־לניניסטית. עה

 השתמש הוא דברה. רז׳ם של חסידו הינו
 שטבע מהפכה״ בתוך ״מהפכה באימרה:
שלו. משפט בכל כמעט הצרפתי,
מהפכ קבוצה בחזית רואים איננו עדיין

 — בשלבי־ההכנה עתה נמצאים אנו נית.
 היא. ארוכה אמיתית מהפכה אל והדרך
יוצ בנו לפגוש הבאים החוץ מן אנשים

 מאוכזבים. כשהם תכופות, פנינו, מעל אים
 המהפכה הכנת בשלבי לראותנו מצפים הם

 עתה מצויים אנו שלמעשה בעוד המתקדמים,
הפלסטי האומה בלבד• הראשוניים בשלבים

 בכוחות להיאבק ועלינו מאד, מפגרת נית
עד השולטים החזקים והפיאודליזם הבורות

 בהבאת להתרכז עלינו עתה לכן, בעמנו. יין
 המהפכה.״ שבתוך ״המהפכה

ל לדעתו, העומדים, המכשולים הם מה
הפלסטינית? המהפכה להצלחת בדרך שטן

ב- מספר ימים שביליתי חדי
טס הנחוצים, הקשרים בסידור פאריס

 חברי מספר עם שיחה לשם לביירות תי
 בדרכון נסעתי פלסטניאיות תנועות־גרילה

 מקום־ כי מצויין היה לא בו אמריקאי,
המעי מכתבים בידי והיו בישראל, מושבי

חופ עיתונאית בתור נוסעת אני כי דים
טייטס. הניו־יורק עבור סיפור הכותבת שית

 היה מבירות, שקיבלתי הראשון הרושם
 — לתל־אביב דומה כה שהיא על תדהמה

או עשויי־בטון, רבוזוים, בתי־דירות אותם
הממל היטב לבושים אנשים ניאון, רות
 קול־ חמים: קיץ בערבי בתי־הקפה את אים

 החדישה הפופ מוסיקת את המשדר ישראל
 בלתי־ שיחות של שבוע אחרי ביותר.

הפי פייסטינים, ואודות עם כמעט, פוסקות

 כקיבוצניק להיראות בהחלט היכול מאד,
 נולד אשר רופא, של בנו הוא ישראלי.

רו ועושה משכיל ,10 גיל עד בעכו וחי
 מספר כתב הוא ונבון. אינטיליגנטי שם

ל הצפויה הסכנה על המבוססים רומנים
 לסרט כנושא שימש מהם (אחד פלסטין
 ה־ מגיבוריה כאחד עצמו ורואה מצרי),

ה (אנשי המהפכה. של אינטלקטואליים

 )1 עיקריים: מכשולים שלושה ״קיימים —
 עצמנו; בתוך מאוחדת חזית ליצור הצורך

 )3 ד,ריאקציונריות; הערביות הממשלות )2
הישראליים.״

 סיכוי כל אין לפלסטינים כי הודה הוא
 יצליחו אם ואלא יתאחדו, אם אלא לנצח
מתקד כוחות עם מהפכניים קשרים לבסס
״מלאכת הערבי. העולם ברחבי אחרים מים




