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בשבילנו
1זוס״ן
 מהריסות כורהים פלסטינים שני המראה זו, תמונהמת

לשכם. שהגיעו הראשונות אחת היא בעמאן, ביתם

 לפנות רוצה ישראל ואם קץ? בלי חמד,
 מי עם — המערבית מהגדה צבאה את

חוסיין? עם תדבר?
אותנו.״ מייצגת היא מצריים. עם ״לא.

מיש לדרוש שקשה לו להסביר ניסיתי
מצ עם הפלסטינית הבעייה את לסכם ראל

 המוכרת הפלסטינית ההנהגה כאשר ריים,
 התורה באשר בדיונים, חלק ליטול מסרבת

 מדינת פירוק היא אל־פתזז של הרשמית
ישראל.

 אבל בעייה. באמת ״זאת הרצין: אל־מצרי
 לסגת נכונותה על תודיע שישראל ברגע

 יתייצב מיסודו. המצב ישתנה — מהגדה
 על המשא־ומתן את שינהל הפלסטיני הגורם
 הפינוי. שלאחר הסדרים על הפינוי, צורת

ו הפלסטינים, המוני בקרב הדיעות ישתנו
ההנ תשתנה אולי או ההנהגה. בקרב גם

הגה.״
ה הגדה מנהיגי אתם, תפקידכם ״ומה

שאלתי. מערבית?״
 אבל אפסי. כמעט — הנוכחי ״במצב

 להנהגה יהיה לנסיגה תסכים שישראל ברגע
 להשפיע, לגשר, חשוב. תפקיד כאן המדינית
לרכך.״

★ ★ *
אומרת שגולדה מה

 מ- בשכם לבקר שאי־־אפשר ביוץ ץ*
 הלכנו כנעאן, חמדי עם לשוחח בלי ז̂ 

 המתמסר לשעבר ראש־העיר את לראות
 גם ושמן־זית. בסבון משגשג למיסחר עתה
 האחרים נכבדיה עם אחת בדיעה היה הוא
 בידי עכשיו היא ״השליטה עירו. של

עראפאת!״
קשר? עמו ליצור ייתכן האם

ממ־ בחוגי סיסמה עכשיו תהלכת
 לתושבי עצמאי מינהל ישראל: שלת

 בה. הדוגל הוא אלון שיגאל אומרים הגדה.
הש חבריו בפני הרעיון את שהעלה הוא
 לקבל מאיר גולדה על הלוחץ הוא רים,

רשמית. כמדיניות אותה
 שוח־ שכמה רעיון ספק. ללא טוב, רעיון
 שנתיים לפני עוד אותו העלו רי־שלום

שנים. ושלוש
 הגדה מנהיגי בין תומכים לו שהיו רעיון

שנה. לפני אפילו ושלוש. שנתיים לפני
מעונ הגדה מנהיגי מבין מי עכשיו? אבל

בו? יין
ה שר נוסייבה, אנוואר אמרו: השמועות

 והוא אותו, שאלתי ירדן. של לשעבר הגנה
 עסק שום לי אין וחלילה! ״חס הזדעזע:

זה!״ עם
אל־חטיב, אנוואר אמרה: אחרת שמועה

 חוסיין. אצל ירושלים מחוז מושל שהיה מי
 ועוד ולא, ״לא נמרצות: הכחיש הוא גם

לא!״ פעם אלף
 האמיץ עורך־הדין שחאדה, עזיז אולי

 מדינה בהקמת בעיקביות הדוגל מרמאללה,
יש עם בשלום שתחיה עצמאית, פלסטינית

 כאילו האשמה, מן התנער הוא גם ראל?
 בגדה, עצמאי״ ב״מינהל עתה מצדד הוא

ישראלי. כיבוש תחת
ש עד השמועות אחר הלאה התחקיתי

למ הצלחתי לא שם גם אך לשכם, הגעתי
 ה־ בהקמת דוגל הוא כי שיאמר מי צוא

 לדרישתו מתכוון אתה ״אולי הזה. מינהל
ל בחירות לערוך כנעאן חמדי של הישנה
 בהחלט לא, שאלו. בגדה?״ הערים ראשי

 בידיעות המפורשת לידיעה התכוונתי לא.
פלסטי של קבוצה קמה שכבר אחרונות,

 ב־ עצמאי״ ב״מינהל לראות המוכנים נים
 ותחליף הפלסטינית היישות התגשמות גךד,

עצמאית. פלסטינית למדינה מיידי
ה אחד לבסוף לי אמר ידידי,״ ,״שמע
 בשכם. לי שיש ביותר המהימנים מקורות

 הסבר והעיקר, שאיננו. דבר תחפש ״אל
 שולל ילכו שלא שלך, הישראליים לקוראים

 קוויז־ של קבוצה תימצא כי המחשבה אחרי
כזאת.״ לינגים

★ ■*- ★ הגיהינום את ראו
ם לא דבר ך* ע פ ש ה מ כי ל ת או ע תי פ  ה

ה בגדה רבים פלסטינים לספק היה יכול ) (
ה כיום. בחשבון בא אינו שוב מערבית

 מאוד. קטן שותף אנחנו ״עכשיו סיבה?
 לנהר.״ מעבר יושב הקובע, הגדול, השותף

 יאסר כמובן הינו, הגדול השותף
 עראפאת אם ספק היה פעם ערפאת.

ה של הנעדר האדון הוא חוסיין המלך או
יעיד ספק. נותר לא היום הכבושה. גדה

 אשר החופשיים, המקצועות איש כך על
 אחרי חוסיין למלך גישתו מה אותו שאלתי

שעבר. החודש של הקרבות
 אשה של תמונה ממגירתו הוציא הוא
 רואים לא נורא. ממשהו הבורחים וצעיר

 מעידה פניהם הבעת אבל אותם, מריץ מה
 ״אתה מקרוב. הגיהינום את ראו כי עליהם
 אותה קיבלתי הזאת? התמונה את רואה
 גם היו הגשרים. שנפתחו הראשון ביום

 אבל הרוגים. של יותר. נוראות תמונות
 מכל יותר אותי זיעזעה הזאת התמונה

 חשב לא כאן מאיתנו איש הסיפורים. אלפי
 צמא־ כך כל אכזרי, כל־כך הוא שחוסיין

 ושלא טבח. לערוך הפקודה את שיתן דם,
 של היא הפקודה אותו. דחף שהצבא יספרו

חוסיין. על רובצת האחריות חוסיין.
 יציל אולי מת. הוא — בשבילנו ״אז

 בתור אבל ללונדון. יברח אולי חייו, את
 בשבילנו. קיים לא כבר הוא ירדן מלך

 עראפאת!״ יאסר רק עכשיו יש בשבילנו
★ ★ ★

עראפאוג? עם ?דבר
 ממילא הנוטה אינטלקטואל, ברי יי*

 גם אבל ייתכן. מהפכנית? לתפיסה ן
שמיל מסורתיים נכבדים מיושבים, בורגנים

 חוסיין, של בממשלתו בכירים תפקידים או
שמאלני. אקדמאי אותו כמו עתה חושבים
 רווק טוקאן. קאדרי ד״ר את למשל ניקח

 את במרץ המנהל וממושקף, כסוף־שיער
ה שר היה׳ פעם בשכם. אל־נג׳אח מיכללת

 איננה הפלסטיני העם ״הנהגת ירדן. של חוץ
 ל- האירגון ״זהו פסק. ספק,״ בשום מוטלת

פלסטין.״ שיחרור
עראפאת. כלומר:
ה הפיזי הניגוד הוא אל־מצרי חיכמת

אי מאד, גבוה הוא טוקאן. לקאדרי גמור

 בית־ יו״ר היה בעבר חייכני. בהילוכו, טי
 התנגשויות־ פרוץ ועד הירדני, הנבחרים

 כאשר הסינאט. חבר היה האחרונות הדמים
 פגשתיו כאשר התפטר. — הקרבות פרצו

 ראש ועם טוקאן עם יחד — לצאת התכונן
לביקור- — אל־מצרי מעזוז שכם, עירייה

 להע- שנוגע במה אבל בקאהיר. תנחומים
 עם לחלוטין זהה היה שלו, רכת־המצב

טוקאן:
 עראפאת.״ רק זה — ״היום

ה — הקובע עכשיו הוא עראפאת ואם
 משא־ומתן? עמו לנהל ישראל יכולה אם

 ״לא!״ העבות: גבותיו את הרים אל־מצרי
מל־ הכיבוש? המשך קיפאון? — כן אם

״לא!״ פסקנית: היא אף תשובתו
 משא־ומתן? ישראל תנהל מי עם אז

 הבעייה משא־ומתן. ניהול אינה ״הבעייה
 שנכבשו השטחים את להחזיר נכונות היא

ה כל — אשלייה תהיה ושלא .67 ביוני
 היא כך, על תצהיר שישראל ברגע שטחים!

 אירגוני של ממיפרשיהם הרוח את תוציא
הנוכח סיסמות־המלחמה במקום הפידאיון.

 מטרות־שלום.״ על לדבר יתחילו יות,
עראפאת? עם

 הערבי הפחד שייעלם בתנאי לא? ״למה
אר הצפת מפני ישראלית, התפשטות מפני

״יהודים במיליונים צם . . . 
 לדבר הערך ״מה לרגע. השתתק כנעאן

 שלכם ראש־הממשלה הרי הסדר־שלום? על
 על רמת־הגולן, על סיפוחים. על מדברת
 הגדה. על ירושלים, על אל־שייך, שארם

 — בחייך — בגין? לבין בינה ההבדל מה
לי!״ תגיד
לו. להגיד יכולתי לא

 עם בשיחה טוקאן, קאדרי ד״ר לשעבר, הירדני החוץ שרלסאהיר בדרך
הול ״אנשים לקאהיר. צאתו לפני יום בהן, שלום ח״ב

 מטרותירו נעורת. אינה לאומית תנועה ״אבל עבד־אל־נאצר, נטאל של מותו על אמר כים,״
הכבושים. השטתים מן לסגת ישראל תצטרך דבר של בסופו־ לעולם. משתנות אינן
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