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)20 מעמוד (המשך
 סעיד היה ״זה לו: אמרתי היה?״ זה ״מי

 באש״ף.״ הבכירים האישים אחד חמאמי,
 ככה, סתם מדברים, אתם ״כך נדהם. האלוף
לארץ?״ מארץ

 פנים־ ,שיחותינו עשרות מכד ,אך
 בזיכרוני נחרתה ובטלפון, אל־־פנים

 שנמשכה אחת, חוויייה מכל יותר
 שד החווייה — השנים כד כמשך
ביתך.

 הבית על הראשונה, בפגישתנו דיברנו,
 עליו דיברת .7 בן ואתה ,1948ב־ שנטשת

 בערך. הוא, היכן לי הסברת בגעגועים.
 בדרך ביפו. המוסלמי בית־הקברות ליד

 נקראת שבית־וגן ידעת (לא לבית־וגן.
בת־ים.) מזמן

 הבית, של תצלום לו שאשלח ביקשת
ילדותו. של האושר את המכיל

 ביתך, את לחפש הלכתי מפות. שירטטנו
 עיריית חבר חמאמי, עאדל של ביתו את

 חששו ביפו, ששרדו הזקנים, הערבים יפו.
 שהיהודי חשבו הם המקום. את לי לגלות

 לך שלחתי בית, איתרתי מזימות. זומם
 זה בטלפון: לי, אמרתי ואתה — צילום

זה. לא
 אחרי בחיפוש ביליתי שעות עשרות

 שלחתי בתים של תצלומים עשרות הבית,
 זה אין לא, שיחה: בכל פעם, ובכל לו.

 לעולמך, הלכת אותו. גיליתי לא הבית.
בתמונה. אף שוב, לראותו מבלי

 צילה עלינו. ריחך חבית של צילו
 שד צידו ,הפלסטינית, הטרגדיה של

הסיכסוך.
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*  אמנם, סעיד. לפניך, להתנצל לי *
 אך בכנותו. ספק הטלתי לא מעולם ^
מחדש. אותה לבדוק חייב הייתי פעם מדי

 שבהן השיחות באחת לי, אמר רבין יצחק
 אותך. מנצלים ״הם :מגעינו על לו סיפרתי
 עיניכם. את לאחז כדי מכשיר הוא חמאמי

 לגיטימציה בעזרתכם, להשיג רוצים הם
בינלאומית.״

ושוב, שוב באוזני הושמעה דיעה אותה
 אצלנו המופיעים הכסילים מן כמה מפי גם

 את בפיטפוטיהם הממלאים כ״מומחים״,
הבינלאומיים. והסימפוזיונים כלי־התיקשורת

 ברצינות. זו אפשרות עם התמודדתי
 לבעלי הוכחתי ההיגיון. בכלי אותה בדקתי

 בעליל. מגוחכת הזאת שהגירסה שיחי
 את לפרסם בי הפצרת אתה לא שהרי

 בך. הפצרתי אני להיפך. אלא מגעינו,
 קיומם עצם שפירסום ושוב, שוב לך, אמרתי

 ופטריוטים אש״ף אישי בין מגעים של
 דעת־הקהל על להשפיע עשוי ישראליים
 הציבורית העמדה את לשנות בישראל,

 אמרת אתה ואילו הפלסטיני. הפיתרון כלפי
 יבוא בסבלנות! האזר המתן! ושוב: שוב

 להכין יש כשרה! השעה אין עדיין היום!
שלנו! דעת־תקהל את

 לראש־הממשלה מספר שאני לך אמרתי
 שיחותינו, על אחרים בכירים אישים ולכמה

 אעשה מה לעיתונות. לדלוף עלול הדבר וכי
 ואל תאשר ״אל השבת: כזה? במיקרה
 תגובה.״ שאין הגד תכחיש.
פגי על רמזים דלפו כאשר כך, נהגתי
ו לי טילפנת ישראל. לעיתוני שותינו
 לא זה לזה. זקוקים לא ״אנחנו אמרת:

 הנכתבת מילה שכל זכור אנא, טוב.
בעיון!״ אצלנו נקראת אצלכם,  כאילו הגירסה את סותר זה בל

 מגעים באמצעות להשיג, רציתם
 אילו בינלאומית. לגיטימציה אלה,

 פיר־ תובע אתה היית בכך, רציתם
 קומו■ מפרסם מדליף, היית סום.

גיקאטים.
 הגיוניות להוכחות זקוק הייתי לא אך
האינ בדרך נתפסת אדם של כנותו אלה.

 שמץ אף בלבי היה לא מעולם טואיציה.
המוחלטת. בכנותו ספק של

 בדמך. כנותך את הוכחת ,השבוע
שהאמנ בשם לך, האמינו רוצחיך

אני. לך תי
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 הקורבן האם לשווא? היד. זה כל אם ך*
 הוא ממנו, גדול שאין זה שהקרבת, 1 י

? לחינם
ז נכשלנו האם
 ממנה. להתחמק שאין נוראה, שאלה

כנה. תשובה מחייבת היא
 שרצינו כמה לא!הצלחנו כוודאי,

להשיג.
 לעשות חבריך את לשכנע הצלחת לא

 הדרמאתי, הגדול, האחד, המעשה את
הציבור של יחסו את בן־רגע משנה שהיה

■ !אח■ אויבי, סנויד, 08■■
 הטפתי כאשר עמך. שאיפות אל הישראלי

 לא והרי — כזה במעשה הצורך על לך
 הטפתי לא שבה אחת, שיחה אף לנו היתד,
 מעשה דעתי על עדיין העליתי לא — !לכך
בירו אל־סאדאת אנוואר של ביקורו כמו

 ** עיני, לנגד עמד זה מעין משהו אך שלים.
מצידכם. שיבוא משהו

 מהן קשה, זה מדוע ארוכות לי הסברת
 ממך למדתי המיכשולים. היכן הבעיות,

 הרבה שכה האנשים מעטים סעיד. הרבה,
 מתקדם שאש״ף לי הוכחת מהם. למדתי

 לאט לשלום. בדרך בהתמדה, אך באיטיות,
מדי. מאוחר מדי,

 את לך להביא הצלחתי לא אני ואילו
 ממשלת של החלטה :לו שהשתוקקנו הדבר

 לאומית, לעצמאות בזכותכם להכיר ישראל
 לי העברת במדינתנו. . הכרתכם תמורת

 בדבר מנהיגיה על מסר פעמים כמה
 תמורת דה־פאקטו, בישראל להכיר נכונותם

 ממני ביקשת לוועידת־דנבה. אש״ף הזמנת
 יצחק לראש־הממשלה, זה מסר להעביר

 לשכנעו הצלחתי לא אך זאת. עשיתי רבין.
ממשלתו. עמדת את לשנות

 דך עדה זה בישלוני בי יתכן
כחייך.

 * אילו שביקשנו, כפי ישראל נהגה אילו
 יריב אהרון נוסחת את לפחות קיבלה

ביש יכיר כן אם אלא באש״ף נכיר (״לא
 עימד, שלום לכרות נכונותו על יכריז ראל,

 היה אז כי — ,״)מעשי־ד,איבד את ויפסיק
 חזית־הסירוב מתגבר, באש״ף שלך המחנה

 ואיש כוחה, מקורות את מאבדת היתד,
בך. לפגוע מעז היה לא

נכשלתי.
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 מודע היית מעט. לא השגנו זאת, ככל ן*
ההתמוטטות. החלה כאשר גם לכך, |

 לשווא לא !הסתכנו. לשווא לא
אנח ששילמנו. המחיר את שילמנו

 אתה שדנו, הקטן ,המחיר את נו
העליון. המחיר את

 שני כין ,התהום את סתמנו לא
 גשר־ דפחות, הנחנו, אך עמינו.
מעדיה. רעוע הכלים
ב פירסמת, הראשונות פגישותינו אחרי

 הגדולה תוכנית־השלום את ,1975 מארס
 אותה. ילמדו דורות תישכח. לא היא שלך.

 ילמדו ילדים שתקום, הפלסטינית במדינה
בשיעורי-ההיסטוריה. אודותיה על

 המחנה לי: אמרת חודשים כמה כעבור
 עליך יודעים אצלנו. מתגבר המציאותי

 כתובת להקים הזמן הגיע חבריך. ועל
 אלה, עמדות שתייצג רשמית, ישראלית

רשמיים. מגעים עימה לקיים ושנוכל
 שלום למען הישראלית המועצה קמה כך

 להקמתה תרמת אתה פלסטיני.—ישראלי
 מכריע חלק לך היד, אחר. אדם מכל יותר

 המגעים את עימד, לקיים אש״ף בהחלטת
 בשם מכן לאחר שהתפרסמו הרשמיים,

 לא שאתה למרות — פאריס״ ״שיחות
 לידיעות- (בניגוד מעולם בהן השתתפת

 ״מומחים״, על־ידי השבוע שפורסמו ההבל
מדברים). שהם מד, על מושג להם שאין

 היווה מכריע, בשלב שלך, הגדול המעשה
 השלום. אל בנתיב חיונית כיברת-דרך

 אותם ושל שלך, הנפשית ההעזה לולא
 אל- אנוואר היה האם בעיקבותיך, שהלכו
 דרך על לעלות דעתו על מעלה סאדאת
ההיס ביקורו על חושב היה האם חדשה?

 אישים כי ידע לולא בירושלים, טורי
 עם מגעים קיימו כבר באש״ף בכירים

 זאת קיבל הערבי העולם וכי ישראלים,
? ברצון

 קשה חלוצים. שד דרכם קשה
 קרובות, לעיתים וכפויית־טובה.

 כחזה, סכין היא !היחידה התודה
גל את המזיזים הם אך כל,כ. כדור

ההיסטוריה. גלי
1■ ■ ! ■ !

אל־ יוזמת על בליבך, בירכת, תה
י  פרטיות בשיחות זאת אמרת סאדאת. י
 נוראה סכנה בה שטמונה גם ידעת אך
ולחבריך. לך

התמוט שד לסכנה מודע היית
 כגין מנחם עדה שכו הרגע מן טות

מו קיצוניות כי הרגשת דשילטון.
 מתחילה שהקרקע קיצוניות, לידה

 המחנה של לרגליו מתחת להישמט
הפלסטי שהעם המתון. ־*הפלסטיני

 מיליון וחצי שלושה עד כולו, ני
 התיפכול, לזרועות ליפול עלול בניו,

הטרור. האלימות, הייאוש,
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