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 ושניים־ חמאמי סעיד באירופה), שונים בינלאומיים בכינוסים פגשוהו (שישראלים
אחרים. שלושה

 הוא •שנים כמה מזה באש״ף. חשוב בתפקיד חמאמי הוצב מובהק, פוליטי כאיש
 לא שעדייו פלסטיניות ממשלה של בילתי־רשמי שגריר — בלונדון אש״ף אית מייצג
רשמית. הוקמה

 חוג במהרה לו רחש הוא מפתיעה. מפופולריות חטאמי ■נהנה הבריטית בבירה
 בעל ,34ה־ בן הגבר !והמדינאים. העיתונאים ציבור ■בקרב ידידים של מאד נרחב

 בלב אוטומטית אהדה מעורר החוסות, •והעיניים השחור השיער הנאה, ההופעה
 השגורה הטובה האנגלית המאופקת, שפתו התרבותי, סיגנונו רצינותו, בשל הבריטים

משרת. היא •שאותו לעניין המוחלטת ומסירותו האישית צניעותו בפיו,
 ■הישראלי, לשגריר הפוך יהס יש האלה, הבחינות ■מכל כיטטט

 שהוא הסבורים הפריטים, אצל כיותר כדתי־פופודרי שהוא רפאל, גירעון
ויהיר. שהצן נוקשה,

 כאשר כך, לאחרים. לעזור בדי בלונדון האישי ■מעמדו את חמאמי •ניצל פעם לא
 חמאמי סעיד זה היה הדחתו, אחרי ללונדון, כפליט מקפריסין סאקאריוס הבישוף י,ניע

הבריטית. •בבקרה •כבוד ברוב יקבלוהו כי שהשתדל הפלסטיני
לערבים. תועלת בה ראו שלא מכיוון זיו, פעולתו על הלקו הערביים הדיפלומטים

 עוזר אני פליט. להיות זה •מד, יודע ■אני פליט. ,.אני :בפשטות אמר חמאמי אולם
פליט.״ שהוא מפני למאקאריוס,

 מילדות ספג התורכים, בחטי בארץ גרה שמישפחתו יהודי ופל ערבי כל כמו
 כשחזר עתה, למאקאריום. עזר כך משום גם התורכי. השילטון על סיסורי־זוועה

 גם היתד, חמאמי פעולת כי נסתבר השכן, האי של היווני בחלק השילטון לכס מאקאריוס
מדינית. מבחינה נבונה

 שרוחשים המסודתקת האהדה ■מן גם מעט •לא מושפע לחמאמי החיובי שהיחס יתכן
 חשוף בלונדון, נשאר חמאמי כי זוכרים הם ׳שמתחת. הכלב •ל״אנדר־דוג״, הבריטים

 בפצצות ונהרגו נורו ובפאריס, ברומא :אש״ף נציגי שעימיתיו, בשעה •בחייו, להתנקשות
מתוחכמות.
 האנגלים בהשקפותיו. הפריטים לב ,את המאמי בביט כעיקר אך
מאד. ספיר אדם הוא חמאמי וסעיד סבירים, אגשים אוהבים

יין מ א סנישרד חוברת
 נבטו בירדן, פתח בתנועת תפקידו את ממלא בעודו ללונדון, שהגיע לפני רב מן ן
פלתי־מקובלות. שהיו,אז •אמיתות כמד, חמאמי של •בלבו 1

 ההיסטוריה את גוברת בסקרנות ללמוד הישראלית, במציאות להתמחות התחיל הוא
 תורת עם ר,:־סלים •ולא ישראל, אוהד הפך לא הוא מביתו. אותו שגירשה המדינה סל

 במחיר אלא לסלקה •שאי־אפשר ■מציאות, היא ישראל כי למסקנה הגיע הוא אך ;ציוניות.
:ודא.

לאומיות, יחידות שתי כארץ שיש היא המאמי, פעיגי המציאות,

1975 ככריטניה, הצעירים^ הליכרלים <עפ חמאמי
בחיים להתנקשות חשוף

אריס

ה ת בי ה
 זו להכיר אלא פרירה להן שאין ופלסטינית־ערפית, שראלית־יהודית

 התערבות ללא עצמן, לפין ביניהן רק לכוא יכול ההסדר זו. של :קיומה
 של דו־קיום על רק להתבסס ימינו, של במציאות יכול, זה הסדר הה.

זו. לצד זו פלסטינית, ומדינה ישראלית זדינה
 באחד דומה. בפיתרון הדוגלים אנשים •בישראל קיימים כי לחמאמי זמן:נודע באותו

 האדר, של גלייון זד, היה מישראל. ערבי עיתון ראה הירדני, המודיעין במקשרד ימים,
 גלוי מיכחב הכיל מלרון ואז. •שהופיעה הזה, הטולס של הערבית המהדורה ל־עאלס,

 עם הידברות ■פוסלים ■שאינם ישראלים יש ■כי •לדעת חמאמי נוכח וכך עראפאת, יאסיר
שלום.* השגת לשם ש״ף,

 חבריו, באוזני — בגלוי להן הטיף הוא פתיח. בתוך דיעוזתיו את הסתיר לא חמאמי
 ולא הגיב •לא הקשיב, עראפאת עצמו. עראפאת יאמר באוזני ואף אש״ף פע״לי !אוזני

לגנזן. ואו דעותיו, •את לשנות לחמאמי הוראה ניתנה לא מעולם לל.
 למועצה נבחר הוא במהירות. התקדמה התנועה בקרב ■חמאמי של עלייתו להיפך,

 השליחות עליו •והוטלה המדינה־הפלסטינית־בדרד, ■של הפרלמנט הפלסטינית, לאומית
לדיעותיז. מירבית •תהודה תחיה כי •שהבטיחה •שליחות — ללונדון חשובה
 מילחמת אחרי קצר זמן ,1973 בנובמבר לראשונה חמאמי של דיעותיו נודעו •חוץ כלפי

 שלו, מאמרים ישני פירסם טיימם, בבריטניה, ביותר רב־היוקירה העיתון •ם־הכיפורים.
 הדדית הכרה תוך השלום, להשגת בתהליך אש״ף לשיתוף בגלוי לראשונה קרא ד,ם

סראלית־פלסטינית.
 מדיניים פחונים מינימלית. תנופה אלה מא!מרים עוררו כישראל

פרטיות. ריעות המשמיע אחד סתם חמאמיז זה מי :התגובה ;יתה
מבטא הוא יאם ששאלו הבריטיים, לע״תוניאים פשוטה תשובה הייתה עצמו לתמאמי
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■1969ב־ )1655( הזה מהעולם הופיע לעראפאת אבנרי אורי של המיכתב *

שנות של הזה״ ״העולם קוראי ^
 היטב, מוכרת ד,יא החמישים־שישים •

חטו בלונדית ושאפתנית, יפהפייה צעירה
 אינסוף שסיפקה מלבב, חיוך בעלת בה

פיקנטיות. ידיעות
 לפני בתל־אביב נולדה בונדפילד אלים

 אנגלי ממוצא לאם עדותה, לפי שנים, 38
 על שעמדה מיום גרמני. ממוצא ולאב

 והצצות יפה, שהיא לה סיפרו דעתה
להסכים. אותה עודדו בראי תכופות

 היא החמישים שנות של בתל־אביב
 הקטנה, הבלונדית מהממת. תופעה היתד,
 בסיגנון אותה שיחקה המושך, הגוף בעלת

 החליטה ההתחלה למן מובהק. חוצלארצי
 עוד הטבע. אותה שחנן מד, על ללכת
 מלכת- כסגנית נבחרה שהתגייסה לפני
 מלכת־היופי בתחרות הקהל וכחביבת המים

 שירתה לצד,״ל, התגייסה היא הארצית.
 בלהקת איינשטיין ואריק גאון יהורם עם

 מן לצאת לא בתוכנית והשתתפה הנח״ל,
 הלהקה כוכבת זוהר. אורי שביים הכלים
 כי כששמעה רוזן. עליזה השחקנית היתד,

 ירא- יהודי הפך זוהר, אורי שלה, הבמאי
 בבני־ברק, ישיבה של קבוע ותושב שמיים
 איינשטיין שאריק מבוייש בחיוך הודתה

ב חיילת כשד,יתד, אז, כבר משגע היד,
גאון שיד,ורם לד, וכשסיפרו צבאית, להקה

 בצחוק פרצה ,17 בת נערה עם התחתן
 חיפש שהוא מד, זד, אה? ״בתולה, פרוע:

החיים!״ כל
 ב־ אלים הופיעה דינח״ל להקת אחרי

שנק בתוכנית החיפאי, מועדון־תתיאסרון
 תוכנית, אותה באוויר. אחת רגל ראה

 חשוב מקום תופסת לא־חשובה, לכאורה
 בונדפילד, אלים של בכרטיס־ד,ביקור מאד

 בהוליווד, השחקנים סוכני לכל הנשלח
 בגלל רק ולו ביום: מתגוררת היא שם

 טופול, חיים אותה שביים הפעוטה העובדה
ישראל. של אחד מיספר מצליחן־ד,ייצוא

 הרבה עסקה כי אליס מספרת כיום
 ומופעי תצוגות־אופננה והנחתה בדוגמנות,

האי הזמר של מופעו כגון זרים, אמנים
 מארינו בשעתו, פופולארי שהיד, טלקי

 המסעיר, לדבר מגיעה היא ואז מריני.
 הוא בחייה. לד, שקרה ביותר, והחשוב

 ושמו יופייה, בשיא כשד,יתד, ,23 בגיל קרה
 הנודע החצוצרה אמן קאלברט, אדי היה

 הופעות. לסידרת לישראל אז שהגיע
 שנה 20ב־ עליה גדול היה שהוא העובדה

 נעץ שבו הרגע למן הרבה. שינתה לא
 החל היפה, באלים עיניו את קאלברט
ליבותיהם. בין לו מקפץ קופידון
 הטובים בימים להיזכר אוהבת אלים

מת־ היא שם דן, שבמלון בחדרה ההם.


