
.1948 מאי החודש: את !זוכר הוא אבל
 בשביל מדינת־ישראל. קמה שבו ההיסטורי החודש הוא 1948 מאי ישראל, לאזרחי

בחייו. השבר אירע שבו החודש זהו חמאמי, סעיד
 על יפואית חירום״ ״ועדת חתמה המדינה, הקמת לפני יום במאי, 13ב־ נפלה. יפו
 הייבשה בדרכי לכן קודם נבר ברחו העשירים, ובראשם מתושביה, המונים כניעה.

נשארו. אחרים והים.
 בעל חבר־העירייה, העיר, מנכבדי מוסלמי חמאמי, עאדל היה ברחו שלא אותם ביו

להישאר. החליט הוא בעיר. ונכסים •ג׳בליה בשכונת בית
 ההגנה. שר חולייה בג׳בליה הגיה דלת טל התדפקה אחד בוקר

 להסתלק הסביבה, דיירי ובד חמאמי, מישפחת על :פקודה נתן המפקד
מייד.

 המשאית פלדה: של באיזמל המאורעות נחרתו ,7ה־ בן הנער סעיד, של בזיכרונו
 הביאה המשאית מטלטלים, כמה עם עליה הועמסה המישפחה בחוץ, המתינה ההגנה של

 שיביא אוטובוס .״תמצאו הכביש. על הורדו שם (בית־דגון). בית־דגץ לסביבת אותם
!״לעזה אתכם

 יופי, שכולה עיר יפו, של ■מטושטשת תפונה מאחור? חמאמי סעיד השאיר מה
 המוסלמי, ביודהקברות ג׳בליה. קיסום. כמקום זיכרונות־הילדות לצעיף מבעד הנראית

 העומד או שנים, 27 במשך ראה לא שאותו בית, קרובות. לעיתים מדבר הוא שעליו
 שפת בת־ים). (כיום בית־וגן הסמוכה: היהודית השכונה של שטה עיניו. לנגד בבידור

אילת). רחוב (כיום יפו־תל־אב״ב״ ״דרך פעם שנקרא ברחוב פרדס של ריח הים.
האבוד. ׳גדעדן יפו.

 עם כשיחה מכבר לא אמר לילה,״ ככל ביפו ביתנו על חולם ״אני
פשוט. אנושי בווידוי אלא אידיאולוגית. כהצהרה לא אנגלי. ידיד

 ״לא :בתוקף חמאמי סעיד משיב ?״ יפו את עזבת ״מתי :שואל מישהו וכאשר
גורשתי!״ עזבתי.

ר ונדו מר םינ■0..בד
? הגורליות שנות־הנעורים עליו עוברות כיצד ? פליט של גורלו הו

 היתה :מישפחתו חרפת־רעב. סבל לא והוא במחנה־פליטים, גדל לא חמאמי סעיד
השכנות. בארצות קרובים לה והיו אמידה,
 הבריטיים לידידיו סיפר פעם לא הנפש. פיצעי הם הגוף מפיצעי גרועים אך
:למשל אופייניות. תקריות

 הבעת. ומהפכת המצרי־סורי האיחוד שלפני בסוריה 16 בן נער
 כל־ערביית, מהפכה — הבעת ברעיונות נדבק מפלסטין, הפליט המאמי, סעיד

היישות משוללי הפלסטיניים, מבני־הפליטים רבים גדולה. ערבית מדינה הקמת

 נידח במקום אלא המערבית, בגדה בפלסטין, לא אבל לעבודה. אותו לקבל הסכים הוא
ההצעה. את לקבל סירב חמאמי לעקבה. בדרך מען, :בעבר־הירדן ביותר

 ההומה פומבי, במקום היה זה הסורר. בצעיר שוב אל־ג׳עברי נתקל זמן־מד, כעבור
 להוכיח כדי אליו. אותו וקרא אל־ג׳עברי אותו ראה כאשר סיגריה, עישן חמאמי מאדם.

אבהיות. במילים השייך אליו פנה הקהל, בעיני עממיותו את
 שומר־ראשו. בו גער השייך■)״ כבוד עם מדבר אתה כאשר לעשן ,״תפסיק

 מלים שהי הפליט הוא חמאמי. של לראשו הדם עלה רגע כאותו
הנדהם. לקהל מבעד דרך לו ופילס כלתי־מרוסנת, כחיטה גסות ערביות

אש טנידת
*  השניה המהפכה אירעה כאשר 22 בן היה הוא מיפו. גורש כאשר 7 כן היה וא ך

עמו. ובחיי בחייו, 1 1

חמאמי*״ ד עי ם דה ״מ■
 המדבר אש״ף, של הדובר על :תפל עליו מדברים לפתע

ישראל. עם שלום על
 עימו, ראיון השבון העתיק הלאומני אחרונות״ ״ידיעות

 הולנדי. מעיתון אותו תעתיק אשר אוטלוק״, ב״ניו שפורסם
דרושה :המפורשות בקביעותיו הקוראים את הדהים הוא

היש באשר יקום חשלום ישראלית־פלסטינית, הדדית חכרה
 אש״ף ישיר, משא״ומתן ביניהם ינהלו והפלסטינים ראלים

עימה. הסדר תוך ישראל, לבד פלסטינית מדינה להקים מוכן
 חט״ סעיד עליו. אחרת ידיעה פורסמה יום באותו כימעט

 קומוניסטית בוועידה כאורח הופיע בלונדון, אש״ף נציג אמי,
ה הקומוניסטית המישלחת אל פומבית פנה הוא בריטית.

 את לה מביא הוא בי והודיע לברך, היא גם שבאה ישראלית,
עראפאת. יאסר של האישית בירכתו

ן בפיו מה מייצגן הוא מי את הזה! האיש הוא מי
ישראלי-פלסטיני, שלום למען בישראל הפעילים לקומץ

 עוקבים הם חדש. גילוי בבחינת חמאמי סעיד של שמו אין
הר הציבור לגבי אך רב. זמן מזה ופעילותו רעיונותיו אחרי

חדשה. התגלות בבחינת היא דמותו חב,
 אלה, בעמודים המופיע הצעיר, הפלסטיני המדינאי דיוקן

 עם שיחותיו שונים, בפורומים התבטאויותיו על-סמך חובר
 עצמו חמאמי אחרים. ומקורות ואירופיים בריטיים אישים

 לכלי-תקשורת נתן לא ומעולם אישית, מפירסומת מתרחק
חייו. ועל עצמו על כלשהו ראיון

רי אבנר■ או

 את ראו הם האחת, הגדולה, הערבית האומה בחזון אלה. לרעיונות נלהבו הלאומית,
לבעייתם. הפיתרון

 כולם נערים, קבוצת עם וחד הסורית, הבולשת על־ידי סעיד נאסר ■הימים באחד
 נשאר הפלסטיני, הוא, רק האחרים. הנערים כל שוחררו קצרה, חקירה אחרי סורים.

 עינויים. מלקות. מכות. בדומת־זעם. עליו התנפלו הסוריים השוטריםבמעצר.
״מלוכלך ״פלסטיני  המולדת את מכרתם ״אתם המלקות, כין צעקו, הם !
?״ צרות לנו לעשות באים אתם ועכשיו ליהודים,
 העלבון ביגלל אלא הגופניים. העינויים ביגלל לא זו. תקרית שכח לא חמאמי ■סעיד

 ירדני. לא סורי. לא אנוכי. פלסטיני ההכרה: סופית בלבו התגבשה יום באותו הנפשי.
פלסטיני. לבנוני. לא

:אחר ■מסוג שנייה, תקרית
 סלסטיגי משכיל לעשות יכול מה להתפרנס. צורך היה חוק־לימודיו. את גמר הוא

המערבית. בגדה מודה, להיות יבול הוא ד צעיר
 החוכמה מרכז בקאהיר, המפורסמת אל־אזהר מיכללית׳ בוגר מכובד, שייך היה דודו

 :ההאשמית בממלכה המורים כל את שמינה האיש עם ראיון לצעיר סידר הוא המוסלמית.
ירדן. בממשלת שר־החינוך חברון, עיריית ראש אל־ג׳עברי, השייך

 העסקן :בזה זה הביטו פלסטין של דורות שני המזוקן. השייך בפני התייצב הצעיר
כך: הפגישה את זוכר חמאמי המרדן. והצעיר הוותיק

ג׳עברי. שאל ?״ בני באללה, מאמין אתה .״האם
דתי. שאינו המאמי, התחמק האיסלאם,״ מסורת את !מכבד ״אני

קומוניסט?״ אתה ״האם
!״שייך יא ■״לא,

נאצריסט?״ אתה ״האם

 שאינו תאריך .1963 ביורי, 17 המדוייק: התאריך את זוכר הוא
 של לידתה תאריך זהו חמאמי, לגבי הישראלי. לציבור דבר אומר

הפלסטינית. המהפכה
 הבעת. מן התייאש הפלסטיני והנוער המצרי־סורי, האיחוד התפוצץ כן לפני

 ניהלו ובבגדאד בדמשק הבעת ששליטי עבד־אל־נאצד, לגמאל נתונה היתה אהדתו
פרועה. ■תעמולה נגדו

 מסופחים שהיו צבא־השיחרור-הפלסטיני, גדודי התקוממו 1963 של יום־קיץ באותו
 סוריה שליטי אולם בדמשק. מישרד־הביטחון בניין את כבשו הם הסורי. לצבא
המוניות.* בהוצאות־להורג הפלסטיניים הלוחמים את וטבחו המרד, את דיכאו

 הכלל־ הלאומיות של מחוט־הטבור ■סופית הפלסטיני הנוער את ■ניתק זה ■מרחץ־דמים
 העם כי הבין הוא מאז. גושדה שלא ■תהום, נכרתה מדינות־ערב ובין בינו ערבית.

עצמו. את לגאול יצטרך שהוא ידידים, לו שאין לבדו, עומד הפלסטיני
 לשיהדור ■״התנועה ■של במהופך (ראש־התיבות פתח תנועת נולדה כן לפני קצר זמן

 עראפאת. יאיסר בשם בלתי־ידוע אדם עמד בראשה זו. ■חדשה הכרה שביטאה פלסטין״),
המאמי. סעיד הצעיר היה ביותר, והנלהבים הראשונים, המצטרפים אחד

 מהווים אנשיה אך — אל־עסיפה — צבאית זרוע לו יש פליטית. תנועה הוא פתח
 החודרים מבין 5■0,־/ (״רק הלוחמים על בגאווה המדבר חמאמי, התנועה. ■חברי בין מיעוט

 להחזיק אפילו יודע ״איני גיבור. ואינו ■חייל שאינו בענווה אומר !״)חיים חוזרים לישראל
בנשק.״

 במארס, 20 :כקרב דווקא קשור כחייו. הבא הגורלי התאריך אולם
1968.

 פצווד, *פיני ״אש׳ף פנואנזר אבניי אורי תיאר האלה חנואורעות רקע את •
).1955 חזה (העולם 1975 בינואר 19ב־ שפורסם
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