
ריקים ממסיים
 בו איבד הוא שכם. עיריית

בישראל, רפואי טיפול לקבל

 היה חודשיים, לפני יום־שני־השחור,
 ראש אל־שכעה, בסאס עבור הרה־אסון

 לו הוצע כאשר רגליו. שתי את
לירדן. ויצא אל־שכעה, בסאם סירב

תז דם ^  ״מה עבר. לכל הו
 עיתונאי-חוץ זעקו קרה?״ 1 י

 התשובה נפצעז!״ ״מי מזועזעים.
 האמבולנס, של גגו מעל ניתנה

ב אל־שכעה בסאם את שהוביל
 בידיו החזיק צעיר מירדן. שובו
 הגג, על שנשחט כבש, של ראש

ש ההמונים על דמו את והתיז
 בתוך לאמבולנס, מסביב צבאו
 שכם עיריית ראש של ביתו חצר

 זהו כי הוסבר, לעיתונאים הפצוע.
ל סגולה המהווה מסורתי, מינהג

 כאילו נראה היה משנרגעו, מזל.
ה בהתלהבות העיתונאים נדבקו

בשימחה. להשתתף והחלו כללית׳
לפני*כן~נישפד'בחצר חודשיים

 בעל של דמו — אחר דם הבית
 היה השחור יום־שני אותו הבית.

 הוא אל־שכעה. עבור אסון הרה
 כאשר רגליו. שתי את בו איבד
ב רפואי טיפול לקבל לו הוצע

הישר ״הממשלה סירב. ישראל,
 רגלי,״ שתי את ממני נטלה אלית

רו היא ״עכשיו אל־שכעה. הסביר
 ממה העולם דעת את להסיח צה

 בתי־החולים על־ידי לי שעשתה
 אי- אשתף לא בפני. פותחת שהיא

לס ידעו אחרים בכך.״ פעולה תה
 נותן אינו גם אל־שכעה כי פר,

הרופ של כוונותיהם בכנות אמון
הישראליים. אים

אל- קיבל הרפואי הטיפול את

פציעתו, אחרי וחודש״ם שיבתו, אחרי שבוע״ם
ההתנקשות לפני כמו שנעה בסאם מתפקד

;;כולנו
,אחריך!׳

ל ששב אחרי ימים דושה
ל אל־שכעה חזר כבר עירו, י■

 עיריית שבבניין בליכשתו עבודה
 כל פתוחה המישרד דלת שכם.
 שעדיין רבים, אלפים בפני העת

ראש־העיר. את לברך כדי זורמים

 עיתונים לקרוא משתדל אל־שכעהמרחוק יריעות
בעו בנעשה מעודכן להיות כדי רבים,

 למרות עימו. נושא הוא שאותו לטרנזיסטור, להאזין מרבה הוא הגדול. לם
ובבעיותיו. בעמו להתעניין אל־שכעה ממשיך לכיסא־גלגלים, רתוק היותו

 הוא בעמאן. בקשתו, לפי שבעה,
 פציעתו. אחרי ימים כמה לשם יצא

 לשכם, חזר כאשר שבועיים, לפני
 בכבוד עירו בני על-ידי התקבל
וצל עיתונאים עשרות מלכים.

 מכל אמצעי־התיקשורת נציגי מים,
 כדי למקום הגיעו העולם, רחבי
האירוע. את לצלם

!״וקיים חי אני הכל ״למרות
ה לקהל ברמקול אל־שכעה אמר

״כשיצא פניו. את שקיבל אלפים
 שאני לכם, אמרתי הכלא מן תי

 אני עכשיו חירותי. את לכם חייב
 את לכם חייב שאני לכם אומר
להס מוכן היה לא הקהל חיי!״

 ארוכה שעה במשך בכך. תפק
״ב אחת: קריאה באוויר הידהדה

 איתך, אנחנו — ובנפשנו גופנו /
 הורם הנערץ המנהיג בסאם!״ יא ■

 הושטו ידיים הקהל. בידי אל־על
״מנ שמכונה מי עבר. מכל אליו
בשט הפלסטינית״ המהפכה היג
 מעל ידיו את הניף הכבושים, חים

 דימעה הזילו רבים מעריציו. ראשי
נכה. שהפך האהוב, המנהיג למראה

 מפניו מש שלא הניצחי, החיוך אך
 הקשות בשעותיו גם אל־שכעה של

 כעת. גם פניו על נסוך היה ביותר,
 רגליים ״עם ספק: היה לא לאיש

אמי מנהיג הוא בסאם — בלי או
!״ תי

 לחיצות־ידיים מחליף אל־שכעה
 כדי ותוך בתור, העומד הקהל עם
 וחותם השוטף החומר על עובר כך
מיסמכים. על

 הזדהותם את מביעים המבקרים
 כך שלו. בדרכו אחד כל עימו,

מבוג אישה לחדר לפתע ניכנסת
 למנהיג הלל בשיר הפוצחת רת,

ב שירה את מסיימת היא האהוב.
 לא הישראלית ״הממשלה : מילים
 רגליך, את כשלקחה דבר השיגה

 כולנו הבושה. מילבד בסאם, יא
!״אחריך כולנו אותך, אוהבים

 מידי מגיעים מירדן שחזר מאז
 ומיברקי־ברכה מיכתבים מאות יום

 ניכנס פעם מידי לראש־העיר.
ו אל-שכעה של ללישכתו פקיד
 מיבתב או מיברק שולחנו על מניח

 גלויה לפניו מונחת כך מיוחד.
 עיריית־ מטעם שהונפקה מצויירת,
מ עותקים אלפי ושכמה רמאללה,

 בצידה לשכם. במתנה נשלחו מנה
 רגל, כף מצויירת הגלויה של האחד

 האדמה. בתוך בשורש המוטמנת
פלס מפת בדמות עץ, צומח ממנה

מוק־ זה ציור פירות. המניב טין,

וגדין מא סייס

 אחרי ימים שלושה 8העירייה ואש
 חזר כבר לעירו ששב

 החומר על עובר אל־שכעה בעירייה. לעבודה אל־שכעה
בעיתונים. להתעדכן ומרבה מיסמכים על חותם השוטף,
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׳ברכות בוסת,
 את לברד כדי הבאים רבים, מבקרים עדיין זורמים לביתו

לכולם. פתוחה אל־שכעה של דלתו הפצוע. ראש־העיר

?ע־&ו!? לעגלה מישטח
 אל־שכעה. של ויציאתו כניסתו על להקל כדי חד,

לו. לעזור כדי כולם מיין אצים ראש־העיר, יוצא כאשר


