
ם שי ו ו ש כ רגליים
 ראש־עיריית ח׳אלף, כרים ולעמיתו ולחברו אל־שכעה
רגלו. כף את שני־השחור ביום שאיבד רמאללה,
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 כשורש ח׳אלף, של רגלו כף נומיו!צומח שממנו

פירות. המניב פלסטין בצנרת עץ
 המילה את מצייתת אל־שכעה של רגליו משמאל:

אינזרות. מודפסותהגלויה מאחרי בערבית. ״לא״

 היתה אל־שכעה, של הקטנה בתו ראדיר,עדת־הוא״ה
 כתוצאה נפצע. שאביה בעת נוכחת

לאח רק בבית. לישון רב זמן במשך סירבה עליה, שעברה מהטראומה
!״בישראלים לנקום צריך ״אתה :ואמרה חזרה אביה, בהשפעת רונה,

שלום
תי אמי

 ביקרו בעמאן כית־־דזחולים ף"
 שגרירים גם אל־שכעה אצל ■י•
 מהמערב גם רבות, מדינות של
שיג רבים מנהיגים מהמיזרח. וגם
 והזמינו איחולי־החלמה אליו רו

 רפואי טיפול ולקבל לבוא אותו
 ואלרי היו ביניהם בארצותיהם.

 ו־ צרפת, נשיא דיסקאר־ד׳אסטן,
 ראש־ממשלת תאצ׳ר, מארגרט

 לקבל החליט אל־שכעה בריטניה.
 השבת ביום הצרפתית. ההזמנה את

הקונ אצלו ביקר שעבר בשבוע
 בירושלים צרפת של הכללי סול

 וסיכם לופינו, ברנארד המיזרחית,
 אל־שכעד. הביקור. פרטי את עימו
ה החודש בתחילת לצרפת ייצא
חו כשלושה שם ישהה הוא בא.

 רגליים ■לו יורכבו שבמהלכם דשים,
 שעד שאל־שכעה, יתכן תותבות.

 ל־ לצאת המימשל עליו אסר כה
 ויבקר ההזדמנות את ינצל חו״ל,

 לבוא הזמנות אחרות. בארצות גם
 הפלסטינית הבעיה על ולהרצות

חסרות. לא
 אל־שכעה מתכוון שיסע עד
 כראש־עיריית תפקידו את למלא
 ה־ בבניין ניבנה זה לצורך שכם.
 עגלת עבור מיוחד מסלול עיריה
 אל־ של בביתו גם שלו. הנכים
 כדי מיוחדים סידורים נעשו שכעה
 מוגבל, אמנם ״אני עליו. להקל
עוב 882 יש בעיריית־שכם אבל
 ״עם יחד לי, עוזרים כולם הם דים.

 כך הכל, את אירגנו התושבים. כל
ב לי תפריע לא שלי שהנכות
עבודה.

יותר אפילו נהיה אנו ״מעתה
)64 בעמוד (המשך

 פורסמו בארץ בעיתונות פעמים.
 התהוותה כאילו שרמזו דברים,

 ״אלה המנהיגים. שני בין מחלוקת
 על אל־שכעה אמר שטויות,״ הן

 של פרובוקציה ״זאת הפירסומים.
מוכ לא היא הישראלית. הממשלה

מר היא לכן במציאות, להכיר נה
עצמה. את מה

 שוחחנו לא כלל ואני ״עראפאת
 הביקורים פוליטיים. נושאים על

בל ביקורי־חולים היו אצלי שלו
 אני, מחלוקת. בינינו אין אבל בד.
 הפלסטיני, העם בני כל עם יחד

 הוא עארפאת באש״ף. תומכים
היחיד.״ מנהיגנו והוא אש״ף מנהיג
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 לשבת נוהג הוא טבע. אוהב הוא
הטבע״. את ו״להריח המירפסת על

מוק השני הצד ח׳לף. לכרים דש
 מצויירות ועליו לאל־שכעה, דש

 הרווח עם הרגליים, רגליו. שתי
 יוצרים שמסביב והרקע שביניהן

רשו הגלויה על ״לא״. המילה את
 שני מפי המצוטטים דברים מים

 ״אם האימרה רשומה כך המנהיגים.
 יוכלו לא — רגלי את לקטוע יכלו

 אל־ שאמר מאבקי,״ את ,לקטוע
שנפצע. אחרי שכעה

תו מבין נוספים, רבים אלפים
 לבקר ביקשו המערבית, הגדה שבי

 הדבר אך אל־שכעה, את הם גם
 הציבו המימשל כוחות מהם. נמנע

 המובילות הדרכים על מחסומים
ממקו כלי־רכב מעבר ומנעו לשכם

ש הוקפד במיוחד אחרים. מות
 לא מהגדה וראשי־ערים מנהיגים

 הללו אל-שכעה. את לבקר יוכלו
 לעזוב שלא מראש, התראות קיבלו

עריהם. את
 את ביקרו בירדן ששהה בעת

 מדינות מכל מנהיגים אל-שכעה
 וראשי־ממש־ שרים ביניהם ערב.
 ערא־ יאסר אש״ף, מנהיג גם לות.
כמה אל־שכעה אצל ביקר פאת,


