
 את אומר הוא שאין ׳לחלוטין בדור היה
 ה־ אנשי שאנחנו בטוח היה הוא האמת.

 אנחנו וכי ׳שרות־הביטחון׳ או מישטרה
מאד. רע משהו לעשות מתכוננים

 ערבי גבר ביפו, ידוע אדם אל פנינו
במאב פעם לא שבלט בעל־בעמיו, שהוא

 השאלה, את כששמע אופוזיציוניים. קים
 הוא אין ראשית, במחלת־השיכחה. לקה

 ביפו הכיר לא מעולם שנית, יפו. בן
 באדיבות כאלה. דברים לדעת העשוי ערבי

 בידו אין כי על צער הביע מופתית
לנו. לעזור

 אחרת, ערבית אישיות אל הגענו מכאן
 הביע הוא השילטון. עם פעולה המשתפת

 פגישה עימנו קבע אד יודע׳ שאינו צער
 לנו. ויראה יברר אז עד מסויימת. לשעה

 הקשיש, אביו אל נפנה אולי בינתיים
הכל. את הזוכר
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 הכתבה לחיבור החומר איסוןז בעת
 נציג חמאמי, סעיד של ודרכו אישיותו על

 עלה ),1995 הזה (העולם בלונדון אש״ף
 חמאמי של געגועיו מרכזי: נושא ושוב שוב
 מישפחתו גורשה שממנו ביפו, הבית אל

שנה. 27 לפני העיר, כיבוש בעיקבות
 עימו, שדיברו שונים אנשים באוזני

 אמר, לאחד אלה. געגועים על חמאמי חזר
 בכל הבית על חולם ״אני מכבר: לא

!״לילה
גורשה כאשר 7 בן שהיה חמאמי, אולם

 יודעים אם רק פרטים לברר ניתן אך יפו,
 לא אלה את והחלקה. הגוש מיספרי את

כמובן. ידענו,
 השניה: בדרך ללכת איפוא, החלטנו,

 צריכים בוודאי הם יפו. ותיקי את לשאול
 מיש- אבי חשוב, כה איש גר היכן לדעת

ואיש־עסקים. עסקן־ציבור מכובדת, פחה
 להאמין היה שקשה בתופעה נתקלנו ואז

 27 במדינת-ישראל, קיימת עדיין היא כי
הפחד. הקמתה. אחרי שנים

■ ■1 ■1 ו
 ביפו. הערביים בתי־הקפה אל הלכנו

 לעזור מוכן שהיה (יהודי) טוב איש מצאנו
 לדעת שהוא, זקן, שייך אל הגענו לנו.

הכל. את היודע האיש בני־המקום,
 :בתמיהה שאל השייך, אותנו ראה

 את שמע לא כאילו חמאמיז״ ״חמאמיז
יודע. לא לא, :בצער וגילה מעולם, השם

ביפו חמאמי בית
יודע לא מכיר, לא

המי את בקושי רק זכר לעזה, מישפחתו
נעל שרובם סימנים לפי זה וגם — קום
היפואי. הנוף מן מזמן מו

 תצלום את לכתבה להוסיף היה חשוב
 בתודעתו גדול כה תפקיד הממלא הבית,

 —ישראלי לשלום עתה המטיף האיש של
 נראה ומה לאתרו. רק היה צריך פלסטיני.

יותר? קל
 כי לנו מתברר השבועות במרוצת אבל

 כימעט וזהו ועיקר. כלל קל תפקיד זה אין
עצמו. בפני סיפור
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 הערבי הרכוש של רישום מנהל מי

במדינהז הנטוש
 האפוטרופוס שנקרא מוסד פעם היה

 גילגולים עבר הוא הנפקדים. רכוש על
 במישרד-החק- ממוקם הוא וכיום שונים,
לאות.

 מישרד-החק- דובר אל איפוא, פנינו,
 היכן פשוט: פרט לברר וביקשנוהו לאות,
 חמאמי, עאדל המנוח של ביתו נמצא

ג׳בליה. בשכונת יפו, עיריית חבר לשעבר
 שיחות. וכמה כמה והיו ימים, עברו
 לברר אפשרות כל אין כי נתברר לבסוף

 רישום של מיקרו־פילם יש אמנם זאת:
של הישנים בספרי־האחהה הנטוש הרכוש

 קפה ספלון לנו נתן אותנו, הזמין האב
 זכר הוא החיפושים). במהלך (העשירי

 גם הבית. היכן לברר והבטיח השם, את
 את למסור כדי פגישה עימנו קבע הוא

התשובה.
 — האדונים שני היו לא הייעודה בשעה

קבעו. שהם במקומות — והבן האב
 להיכנס ששים אינם הם שגם ברור היה
להם. להזיק — י יודע מי — שיכול לעניין
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 איש. מצאנו פשוט. די היה זה כסוף

 בלי במקום, בו השאלה. את ישמע הוא
 אדם כל אבל חמאמיו ״בית ענה: היסוס,

 אנחנו היום עד הוא! היכן יודע ביפו
כך!״ לו קוראים
 שלוש ותוך במכונית, אותנו לקח הוא
הבית. אל הגענו דקות

ש ,81 ירושלים בשדרות נמצא הבית
 וצבעו שדרות-קינג־ג׳ורג/ בשעתו נקראו
 פניו על עוברים ישראלים רבבות ירוק.

 אינו מהם איש לבת־ים. בדרכם יום, מדי
 כה געגועים מעורר שהוא דעתו על מעלה

 בלונדון אחד׳ אדם של בליבו עמוקים
והערפילית. הקרה הרחוקה,

מכתבים
היגון מין איזה

 ה״יגאוגיי הרעיון על לקרוא נדהמתי
 (העולם מנהריה גילעדי הקורא שהעלה

 ה־ את לפתור שניתן כך על ),1992 הזה
 מערש־ על הישראלית־פלסטינית בעייה

 הזה (העולם ״כדורצח״ במישתק ■הספורט,
ש וגוליית, דויד בין כמו.העימות ),1991
 שאפילו המחנות. בין הקרב להפרעת הביא
 אינו התכוון, הוא לזה אם בדיחה, בתור

משהו. על מעיד זה או כלל-וכלל• מוצלח
 נכדו עם ■תמימה שיחה בסתם נזכר אני

 מכר: של הארבע בן
ו״ גדול כשתהיה להיות רוצה אתה ״מה

 אתה ״ולמה — לצבא.״ ללכת רוצה ״אני —
ער להרוג ״כדי — ז״ לצבא ללכת רוצה
ו״ ערבים להרוג רוצה אתה ״למה — בים.״

ז״ יודע אתה מאיפה — רעים.״ הם ״כי —
״מהגן...' —

 שקורה מה על מתפלא שעדיין למי
בבקשה. ההסבר. לו הרי באו״ם, לנו

רחובות גגציון, אבי

לאמידים סעד
 ולא אחים בלי בודד, אדם בתור אני,

 בלי דירה בלי אחד, אף ולא קרובים
 ממקום ונד נע תמיד קבוע, מקום־עבודה

 לאף זכיתי לא פעם אף למישנהו. אחד
 שבועות חולה נופל שאני למרות עזרה,

 לא מים, כוס לי שיגיש מי ואין רצופים,
שאי מכיון בקופת־חולים אותי מקבלים

 ואני ביבנה האנשים שאר ואילו חבר, נני
ש אלה את בשמם עליהם להצביע מוכן
 ולל מלאה תמיכה מקבלים מכיר, אני

 ואלו כספית. ותמיכה מס-אחיד שכר-דירה,
הם:
 במפעל ביום קבוע עובד — — —

תמו בפיתוח עובד ובלילה פלסטיק-יבנה
לחודש. ל״י 1,000 של תמיכה ומקבל נות

ד---------- ב אזרחי במודיעין קבוע עו
תמיכה. ל״י 2,000 מקבלת ואשתו

ר---------- ח מקב ואשתו אנטיזכים סו
 לי ידוע ולא הסעד מלשכת תמיכה לת
הסכום. מה

ד---------- ב שמירה בחב׳ שומר עו
 הרכב עם סבל עובד ביום בערב, בע״מ

לחודש. ל״י 1,200 של תמיכה ומקבל שלו
ר---------- חו דירות שתי עם בריא׳ ב

והיל עובד הוא עובדת אשתו רכב. עם
תמיכה. ומקבל הסעד ע״ח במעון דה

ה---------- ר 4 על משתרעת שלו הדי
 400כ- המונה צאן של עדר + אדמה מנם
 תמיכה ומקבל רכב כלי שני עם ראש

 לו שיש למה נוסף וקיבל הסעד מלשכת
יבנה אברהם, בכריבנה. במרכז קפה בית
 הופיעו במערכת שנתקבל במיכתב ■•

ה שלדברי האנשים של המלאים השמות
 ללא תמיכת־סעד מקבלים בכר קורא

הצדקה.
חדש עם גורד בך

שצי- המודעה את שתפרסמו כדאי אולי
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 מרי־טגט איה ניומן, פול ■: משתתפים
לאופורד, פטר ריזג׳רדטיו, רלף

מינאו וסאל קוב ג׳י. לי.
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החדש העם
תמיד ציונים

 לקוראים לבשר כדי ולו למיכתבי, רפתי
החדש. העם של הולדתו על

 חיפה יונגמן, ,עופר
 הקורא של החדש העם בדבר המודעה •

גלופה. ראה — יונגמן
ההיסטורית ארץ־ישדאל פגי
 ידיעות בעיתון נתפרסמו 21.11.75ב־

 זעם עוררו אשר כתבות, שתי אחרונות
 תנועת בנושי עסקה הראשונה הכתבה רב.

̂ת ושוב שוב מאשימה אשר החרות, ז

 בעוד ובמחדלים, בביזבוז העבודה מיפלגת
 רבות, מישפחות איטללה היא-עצמה אשר

 מאד מעציב קרן־הצבי. על כספן ששמו
 הליכוד (״מלכד״ תמיר שמואל את לראות

 החופשי) במרכזי התפלג הוא-עצמו אשר
 שתנועתו שעה המערך, ניכסי על מקונן

 מיליוני מאות ביזמה הנציונל-סוציאליסטית
 מעניין מצודת־זאב. המנופח בבניין לימת

 דווקא תומכים גדולים הכי שהמיליונרים
ריקה. הקופה זאת ולמרות בליכוד,

 מיליוני 47ל- קרה מה לדעת גם מעניין
 בן- יהושע החבר על-ידי שנגנבו הדולרים

 השלמה. לארץ־ישראל התנועה הבר ציון,
 נפלאה ״אלטרנטיבה״ יש סוף־סוף אכן,

מיפלגת-העבודה. לשילטון
קי באידיאולוגיות עסקה שנייה כתבה
 ומתנגדיהם. גוש-אמונים בישראל׳ צוניות
 גילה אשר מייוחד, צוות־חקירה הוקם

שאנ הקובעות סנסציוניות, עובדות מיספר
 נפלאים, אידיאליסטים הם גוש־אמונים שי

דתי־ חינוך קיבלו הם שכן ודוגמה, סמל

שלזינגר נתן
נפלאים גילויים

 מיכאל של בדמותו פירות שנשא לאומי
למשל. צור,

 (לפי למעשה הם, לגוש־אמונים המתנגדים
 מגודלי־ ■תימהוניים ארחי-פרחי, הכתבה),

 הכבוד כל מנת־חלקם. הוא שהחשיש שיער
 על העיתון, של המעולה לצוות־החקירה

 לדעתי, הבאה, בפעם הנפלאים. הגילויים
 הד״ר את גם החקירה להמשך לצרף יש

 שארץ־ישראל יסתבר ולפתע שייב, אלדד
 עד מהים־התיבון משתרעת ההיסטורית

הצהוב. הים
 תל-אביב שלזינגר, נתן

הפרופסור של האישי המופת
 מאת כתבה נתפרסמה 19.11.75מ־ במעריב
 הכותרת: תחת פריאל, אהרון מעיתונאי

 לשר״. במתנה יחד חוברו והפיקאן ״הזית
 ועדיה, יואש פרופסור על דובר בידיעה

 ייגע אשר החקלאי, המחקר מינהל ראש
 לשר־החקלאות יעניק תשורה איזו מוחו את
 הקשר את שתסמל כזו ארצות־הברית, של
לארצות־הבדית. ישראל בין

 ואני ומצא. הנכבד הפרופסור יגע ובכן,
 הבחין כאשר רעיון, בו צץ ״לבסוף :מצטט
 באח שבערו גיזרי-עץ של סוגים בשני

 הפרופסור ועץ־פיקאן״. עץ־זית — שבביתו
 העץ סוגי משני פטיש־עץ במו־ידיו, גילף,

האלה.
 ועדיה. יואש הפרופסור של כוחו יישר

 היה הקרן־הקיימת, איש אני הייתי אילו
 טפיחה לוודאי, קרוב ממני, לקבל זוכה

 הוא אלה במעשיו שכן, השכם. על אמיצה
זה. מוסד של תעסוקתו המשך את מבטיח

 מופת לשמש הנכבד הפרופסור נא ימשיך
 על-ידי עצמו ולחמם הרחב, לציבור אישי

 לרוב, ועץ־פיקאן עץ־זית גיזרי הבערת
 הפסוק: את הלכה־למעשה בכך ולקיים
שתוציאו״. חד מפני ״וישן

תל-אביב ביטרספלד, יורם
:אבבר הוא אללה

 אורי כי ידיעה, קראתי בעיתץ-ערב
 עראפאת של נסיעתו על מסר אבנרי

 שבימים באפשרות הקשורה למוסקבה,
 ״הכרה על אש״ף ראש יודיע הקרובים

 הישג אכן, בישראל. אירגונו של מסויימת״
נכבד!

 ג׳יבריל שחוואתמה, עוד חסר עכשיו
 ״•הכרה על הם גם יודיעו מרצחים ושאר

 לפיתחנו והשלום — בישראל מסויימת״
 ביטוי לידי ■בא שזה כפי בדיוק ישכון.
 אירגוני- של השלום״ ״מלאכי במעשי
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