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 מגיע ניכסדן ריצ׳ארד לשעבר נשיא־ ך*
 מוחאי־כפיים מאות כמה לוושינגטון. 1 1

 לו ממתינים במשאיות, שהובאו ׳שכירים,
 המפואר הבניין גדר ליד הלבן. הבית לייד

״כא :לאומה נאום ניכסון ריצ׳ארד נושא
 ליאוניד אעשה... אני מחדש אבחר שר

ארצות־ד,ב מנהיג את בי רואה ברז׳נייב
 האמריקאי...״ העם את מייצג אני רית...

 1מגוחך ז מגוחך
 כמה לכך מקדישים היו ארה״ב עיתוני

אירונית. או רחמנית בנימה שורות,
 בולו הזה שהמאורע מוכן אך
לקרות. יבול אינו

 (האם מיכאיל רומניה׳ של המלך־לשעבר
 תהלוכת- לעצמו עורך ?) בחיים עודנו

 הרומנית המושבה כל בהונולולו. ניצחון
 המלך לו. להריע כדי מתכנסת המקומית
 ואתפוס לרומניה אחזור ״כאשר מצהיר:

 הבולשביקים... את אגרש אני השילטון, את
 בחזרה...״ רכושם את יקבלו בעלי־האחוזות
 בהחלט. מצחיק?

 לקוריוז יקדיש לא אמריקאי עיתון -שום
 הכל. ככלות אחרי אחת. שורה אפילו כזה

 לרומניה לחזור מיכאיל המלך של סיכוייו
קיי היא (אם אנאסטאסיה של בסיכוייה הם

 הצארים. ממלכת את מחדש להקים מת)
 לקרות. יבול זה שאין מוכן
 :למשל לדימיון. דרור לקרוא אפשר

 בע־ באמצעות מכריז, פראנקו פראציסקו
 לתחייה אקום ״כאשר :צועניה לת־אוב

 הפא־ שילטון את אחזיר אני מקברי, ואצא
 האספסוף את אגרש אני לספרד! לאנגות

 אספניה!״ אריבא הדמוקרטי!
משע אך זה אין לא, ? משעשע

 מפרסם היה לא עיתון שום שע,
ההומוריסטי. במדור אך זאת
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מ הצגה בטלוויזיה ראיתי שבוע ך*

 קטע שזהו סברתי תחילה סוג. אותו | !
שבה. ראש ניקוי ושהתוכנית הומוריסטי,
אל־ג׳עב■ מוחמר אהמד השייך

 מערכה, הירדן גשר את חצה רי
במלך. הישראלי כצד ונתקבל

 שניתן הסוג מן שכירי־יום, עשרות כמה
 לו הריעו ביפו, העבדים״ ב״שוק לשכרם

ה כאשר להריע התילו הם בהתלהבות.
 כאשר להריע וחדלו המצלמה, אליהם גיעה
 הסימן את אחר. לכיוון המצלמה פנתה
 מנושאי־ חרוץ, מנצח מידי קיבלו לכך
 המופע. את שאירגן אל־ג׳עברי. של כליו

 הפגנה של אופי בגלוי קיבלה התרועה
 בקצב צועקים המריעים כאשר פוליטית,

 אחד!״ עם — גדות ״שתי אחיד:
ארו המזוקן השייך רואיין לאחר־מכן

 הוא הישראלית. הטלוויזיה על־ידי כות
הע הכבוד על חשובות הצהרות הצהיר

 על חוסיין, המלך בחצר זכה שבו צום
ה העם של שאינה־ניחנת־לעירעור זכותו

 של רצונה לפי עצמו את להגדיר פלסטיני
ותוכניו מחשבותיו ועל ישראל, ממשלת

הפלסטיני. העם של העליון כנציג תיו
 לחברון, השייך נסע זה מעמד בתום
מכוניות. עשרות של שיירה בראש

ילדים, מאות על־ידי נתקבל בחברון
 מאז לו שהמתינו אל־ג׳עברי, חמולת בני

 כדי ניצלו שעות־ההמתנה את הבוקר.
הספונטא קבלת־הפנים על חזרות לערוך

 נערכה הזקן, הגיע כאשר ואכן, לשייך. נית
תקלות. בלי הספונטאנית ההפגנה
 לדעת נוכחנו בליל־שכת, ובך,

 ושיש הפלסטיני, לעם מנהיג שיש
לדכר. מי עם

במת בקי שאינו הישראלי קורא 0
להנ יש המוחזקים, בשטחים רחש /

מעובדות־החיים. כמה כאן חיל
 שבל היא הראשונה העובדה

ב שם אסורה פוליטית פעילות
פרו־ייטראלית. פעילות גס החלט.

 את בתוקף הממשלה דחתה למשל, כך,
 מועצה המערבית בגדה שתקום ההצעה

 ישראלי־פלסטיני, שלום למען פלסטינית
 ראש־ הישראלית. למועצה כתנועת־אחות

 להתיר שאין כך על אמר עצמו הממשלה
 כן אם שהרי לשלום, השואף גוף הקמת

שונות. מגמות בעלי גופים גם להתיר יש
 אסור הגדה של הנבחרים לראשי־הערים

פולי בבעיות לדון כדי בצוותא להתכנס
הצ שהצהירו בגדה, מנהיגים כמה טיות.
 עצמם את מצאו השלום, בזכות הרות

 הם הגבול. של השני בצד בבוקר למחרת
 האוסרת ההוראה את ■שהפרו מפני גורשו

שהוא. סוג מכל מדינית פעילות
 שד ההפגנה מעניינת זה רקע עד

ג׳עכרי. דשייך קבדת־הפניס
 הושמעו שבה הגשר, לייד ההתכנסות

ב אסורה היתה פוליטיות, סיסמות בקצב
 על־פי הצבאי המימשל נהג אילו החלט.

מס מישמר־הגבול אנ-שי היו שיגרתו,

 זו, הפגנה על ובאלות במגינים תערים־
 סיר־ את ומחרימים המנהיגים את עוצרים

טי־הטלוויזיה•
 עשרות של הממונעת תהלוכת־הניצחון

 כמובן, היתה, לחברון הגשר מן המכוניות,
 נעצרת היתה היא בלתייחוקית. הפגנה
 צבאי, מחסום על־ידי דקות כמה כעבור

העניין. לבירור נעצרים היו והנוסעים
 בחברון השבאב של לקבלת־הפנים אשר
לעו אותה רואה היה לא השייך — עצמה

ההת את מפזרים היו צה״ל כוחות לם.
 הגיעו, לפני רב זמן הבלתי־חוקית קהלות
באוויר. יריות או תותחי־מים בעזרת
אי ד ב לגבי מאדיר מוכן זה כד
מטרו תהיינה בגדה, זה מסוג רוע
תהיינה. כאשר תיו

 אחרת, הפעם הצבאי המימשל נהג ואם
 הוראה שקיבל בכך ספק ־של שמץ אין הרי

ביותר. הבכיר הדרג מן מתאימה
ה המיפגן כד :פשוטות כמילים

 המימי ם ע ט מ נערך הזה מגוחך
 מגבוה. פקודה פי על הצבאי, של

להנ בדי למקום הובאה הטלוויזיה
המפוברק. המאורע את ציח
שה לאדם מקובל בינלאומי כינוי יש

 לו עורך כבוש בשטח הצבאי שלממ
ג. נ י ל ז י ו ו ק :חגיגות־ניצחון

י■ ■ ■
 מייד אל־ג׳עברי השייך את כרתי ך*

.1967 בקיץ הכיבוש, |אחרי 1
 ושופע־ פיקח זקן, שועל לפני ראיתי

ה את שהזכיר פוליטי, איש־דת הומור,

 מוכרת תופעה שהיו הפיאודליים בישופים
 השליטים ואת ימי־הביניים •של באירופה

שניים. או דור לפני הערביים המקומיים
 מרותו את ההם בימים קיבלו בני״חברון

 סיבה לכך היתה הערמומי. השייך של
 עדיין 1929 משנת טבח־חברון זכר :פשוטה

 את צה״ל כביש כאשר בליבם. חי היה
 נקם יום הגיע שהנה בטוחים היו העיר,

שחי בחברונים יערכו ושהיהודים ושילם,
 ברית לכרות הצליח אל־ג׳עברי נוראה. טה
דיין. משה עם ואחר הישראלי, המפקד עם

 אד־ג׳עכרי כי האמינו החברונים
 אסירי■ והיו הטבה, את שמנע הוא

תודה.
 היה אפשר השייך של גבו מאחרי אולם
בירו אחר. מסוג סיפורים אז גם לשמוע
נר עבד כעל עליו דובר המיזרחית שלים

השחי סמל וכעל חוסיין, המלך של צע
בתפ כי סופר ההא־שמי. המישטר של תות
אל־ היה הממלכה של כשר־החינוך קידו

 מכל דינר 50 שיגרתי, באורח גובה, ג׳עברי
מורה. מישרת לקבל שביקש אדם

בלונ א־ש״ף •שגריר כיום חמאמי, סעיד
 כיצד בריטיים לידידים פעם סיפר דון,
 בהוראה. עבודה לו להשיג קרוביו רצו
 של ידו את ולנשק להתכופף נדרש הוא

אמו להצהיר ממנו תבע וזה אל־ג׳עברי,
 חמאמי חוסיין. ול״אדוננו״ לאללה נים

ב השייך את העליב בזעם, ההצעה דחה
פתח. לתנועת דרכו ומצא פומבי, מקום

אד־ג׳עכרי. היה בזה
'׳■ <■ י■

.1967 ביוני כמובן, השתנה, זה ד ^
 חברון, כיבוש אחרי מעטים שבועות

 הצעתי על אל־ג׳עברי עם לדבר התחלתי
 וברצועה, בגדה פלסטינית מדינה להקמת
שלום. של לפיתרון כבסיס

בהת הרעיון את קיבל אל־ג׳עברי
להבות.

 חיסיין המלך על גמור בבוז דיבר הוא
ארו לי שסיפר אחרי כאחד• המצרים ועל

 הירדנים מעללי על ארסי, בהומור כות,
 כל דחה הוא במילחמת־תש״ח, והמיצרים

עצמ הפלסטיני לעם יעניק •שלא פיתרון
משלו. במדינה מלאה אות

 השיחות אחת שבתום זכורני
 כ״הנשיא ובירבתיו ידו את לחצתי

 מדינת־פלס־ של המייועד הראשון
כשימ המינוי את קיבל הוא טין.״

גלוייה. חה
 כדי ולילות ימים פעלתי היעים באותם

לתו להעניק אשכול ממשלת את לשכנע

הפעי חופש את המוחזקים השטחים שבי
ולה להתארגן שיוכלו כדי הפוליטית, לות
 ואותנטית, מתונה לאומית מנהיגות קים

 משא־ומתן לנהל הממשלה תוכל שעימה
נאו עשרות כך על נשאתי בכנסת לשלום.

 ה פ שנידחו הצעות־החלטה, והגשתי מים
ד ח  על דיברתי הבודד). קולי (מילבד א

ואג־ אשכול לוי עם פרטיות בשיחות כך
 משה דאז, הבכיר יועצו ובראשם שיו, -

לשווא. ש־שון.
 עכרו, השנים נדחתה, ההצעה

 עצמאית מנהיגות של והאפשרות
 ממשלת■ אנאכרוניזם. הפכה בגדה

 לפני הדרך את סללה ישראל
 הנציג אש״ך הפך ובעזרתה אש״ך,

 לא הפלסטיני, העם של הכילעדי
למעשה. גם אלא להלכה, רק

 הבחירות שנה, לפני נערכו, כאשר
 מפלה אל־ג׳עברי נחל בגדה, העירוניות

 הוא תומכיו כל עם יחד ומוחצת. מדהימה
 שני במשך שלט שבה העירייה, מן סולק

 מנאמני צעיר גבר נבחר תחתיו דורות.
ירי גדול של בנו קוואסמה, פאהד אש״ף,

תש״ח. בימי אל־ג׳עברי של ביו
 לעבר. אל־ג׳עכרי שייך מאז,
 ועזוב. נשכח הוא מולדתו כעיר

 השילטון סוכן בו רואים כני־עמו
 ב־ נקשרו כני־מישפחתו הישראלי.

עיתו היה שקורכנו מעשה־רצח,
 לכסוף, השייך. את שהעליב נאי

 אל■ הציע ותיסכול, ייאוש מרוב
ה חוסיין, למלך עצמו את ג׳עכרי

המע בגדה ביותר השנוא אדם
רבית.
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 החליטה ישראל שממשלת הזקן הו ¥
ההיס של ממחסן־הגרוטאות להחזירו 1

ול קורי־העכביש את ממנו להסיר טוריה,
 העם של והרענן הצעיר כמנהיג הציגו

הפלסטיני.
מדשא־ טעם עוד שאין הבין כולו העולם

הש הגורמים כל אש״ף. בלי לשלום ומתן
 את עתה ומחפשים זו, מציאות עם לימו

 הזמנת את שתאפשר הגואלת, הנוסחה
 צעדים נקט עצמו אש״ף לז׳נבה. אש״ף

 לפיתרון״ מוכן ■שהוא לעולם להבהיר כדי
 ודו־קיום הדדית הכרה של בסיס על שלום,

המוח השטחים תושבי ישראלי־פלסטיני.
הגמו הזדהותם את בבחירות ביטאו זקים

 ראשי כל חיברו לאחרונה אש״ף. עם רה
 משותף, מיסמך וברצועה בגדה הציבור
 ובתוכנית־השלום. באש״ף תמיכה המביע
 שוב ולהצהיר לחזור נאלץ חוסיין המלך
 ה־ הפלסטיני הנציג הוא שאש״ף ושוב

בילעדי.
 מנד עומדת זו התפתחות מול

חסרת-אונים. שדת־ישראד
 המציאות עם להשלים מסוגלת היא אין

 כמו פיה. על ישראלית מדיניות ולהתוות
 החשוך, ביער פחד מרוב השורק קטן, ילד

 העלובות, הפראזות על אלון יגאל חוזר
 מייצג אינו אש״ף :הכלח עליהן שאבד

 חד המלך חוזר או־טו־טו הפלסטינים, את
ה העם מתייצב הנה־הנה לגדולתו, סיין

המלך. מאחורי פלסטיני
פא־ זה מצחיק. זה מגוחך. זה
טיפשי. זה תטי.

 אלון דבקים פושטי־רגל, של בעקשנות
שתהיה. ככל עלובה אשלייה. בכל ושות׳

 הקבר, מן מומיה כל לגרור מוכנים הם
הטל מצלמות לפני ולהציגה אותה לאפר
הפלסטיני, המנהיג הנה כהוכחה: וויזיה

עמדתנו. את המקבל
 הצהיר כילכד אחד יום כעבור

כ דוגל הוא כי במצריים הוסיין
 בראשות פלסטינית, מדינה הקמת
ל כולה ההצגה את והפך אש״ף,

קומדיה.
הוא אל־ג׳עברי מוחמד אחמד השייך

 בו לראות אפשר העבר. מן ססגונית דמות
 אריסטו־ דור־מנהיגים של אכסוטי שריד

 העם על שהביא ומושחת, חלש קראטי,
 של בעולם אבל נוראים. אסונות הפלסטיני

קגה־רצוץ. מישענת אף הוא אין ,1977
שבור. קש הוא

 כקש להיאחז מוכן אלון יגאל אם
 לטבוע מד ע, שהוא חוששני כזה,
רגע. כבד
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