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 הכמעט־רישמי השני שהשם רחוקה,
 אין זו קביעה ועל ״גן־עדן״, הוא שלה

עוררין. כמעט
 בימים אפילו ופורח, ירוק היה הכל

 חלקי בכל ויובש בצורת של אלה
הארץ.

 כרעו יריחו. של בשוק העיר, במרכז
 והירקות. הפירות עומס תחת דוכנים
 פומלות אשכוליות, תפוזים, בעיקר

 בגן־עדן שאנשים דברים מיני ועוד
 ולאדם ימות־השנה, כל לאכול רגילים
יקרי־המציאות. נראים הם מבחוץ
 התנהלו אנשים וחם. שקט היה

 מבוגר, איש מיהר. לא איש באיטיות,
 התנהל לבן, ובכובע חומה בגלביה

בכביש, ישנים אופניים על באיטיות

 ישראלים רב. זמן כבר לכותרות עלתה
 ברחובותיה נראים שאינם כמעט

 מה להם אין יריחו. של המוריקים
התנחלויות. כאן אין כאן. לחפש
 מאונס, בגלות נמצא ח׳לף כרים אך

 1982 במרס 27ה־ מאז מרצון. ולא
 לבית־ הצבאי המימשל על־ידי הוגלה
 בלי שם, הוא מאז ביריחו. שלו החורף

 באישור אלא משם, לצאת אפשרות
 ניתן אינו וזה המימשל. מן מיוחד

 בטיפולים כשמדובר לא גם בקלות,
 מדובר כאשר לא ולבטח רפואיים,
פוליטיים. אישים עם בפגישות

 שקולי רוצים לא ״הישראלים
 ח׳לף אמר בתל־אביב,״ יישמע המתון
 השבוע מרירות. שכולו חיוך וחייך

 עם ביחד חתם, כאשר ח׳לף הפתיע
על בגדה, עמדות־מפתח בעלי אישים

 מעשה חילו נדים עשה השבוע
 אישים אובעה עם ■חד תיסטוו■:

 צוובים נאמנים סלם בגדה, אהרם
 ברבים ניוסם וערכאת, אש״ף שר

באזרחים הפיגוע נגד הודעת־גינוי
 וצידו מוריקים פרדסים האחד שצירו
אדומה. שפריחתם שדרת־עצים השני

 של ביתו אל המוביל בכביש נסענו
 של המודח ראש־העירייה ח׳לף, כרים

 לראות היה אפשר מרחוק רמאללה.
 ההרים המידבר, של ההרים את

 נקיים עדיין עמק־הירדן, אל היורדים
 הכביש, צירי משני למטה, וטיבעיים.

ורעננה. ירוקה שדרה
 לנו אמרו בבית,״ מיקרה בכל ״הוא
 מיספר־ את כשביקשנו בציניות,
 שאנחנו לו להודיע ח׳לף, של הטלפון

 ביריהו. עיר במעצר נמצא ״הוא באים.
 ואי־ מנותק שלו הטלפון מזה, וח'וץ

אליו.״ להתקשר אפשר
 שלוש מזה רגל קטוע ח׳לף, כרים

 בראשי־ הנתעב הפיגוע מאז שנים,
 מן רחוק בגלות. נמצא הערים,

 מיידוי־האבנים, רחוק המאורעות,
 שלא בעיר הפוליטיקה. מן רחוק
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 באזרחים הפיגוע את המגנה הודעה
 חתמו איתו יחד בירושלים. באוטובוס

 ראש־ אל״נתשה, מוצטפה ההודעה: על
 פול חברון, של המודח העירייה
 חנא אל־פגר, בעל־העיתון עג׳לוני,
 אל־ אנוור אל־פגיר. עורך סניורה,

 ירדן של שר־ההגנה לשעבר נוסייבה,
 הערבית. חברת־החשמל מנהל וכיום

 מן אישים גם אליהם הצטרפו אחר־כך
הרצועה.

 הפעם זו מפתיעה. היתה. ההודעה
 מן פלסטיניים שאישים הראשונה
 בהודעת־ יוצאים הכבושים השטחים

כזאת. גינוי
 הוקמס ^
שגיס שלוש ^
י חנ  שפיכות־דמים!״ נגד ^נ

\ / נגד ״אנחנו חילף. השבוע אמר1/

 ובלבנון, בגרה עושים שהישראלים מה
 דמים, לשפיכות הגורמים מעשים
 עושים שהערבים מה נגד ואנחנו

 כשקורים לשפיכות־דמים. וגורמים
הם אין כאלה, טיפשיים מיקרים

למאמצי־השלום!" להפריע צריכים
 זו בהודעת־גינוי ראה לא הוא
 תמיד ״אנחנו יוצא־דופן. מעשה

 אינו איש אבל כאלה, דברים אומרים
את להשמיע לנו חשוב לשמוע. רוצה

 שיידעו כדי בארץ, כאן דווקא הדברים
אוהבי־שלום.״ שאנחנו
 ערפאת שיאסר מאמין אינו ח׳לף

באוטו מעשה־הפיגוע מאחורי עומד
הידיעות שסוכנות למרות בוס,

 כרים של השמאלית הרגלרגליים שתי
 היא החום, בגרב ח׳לף,

 אך נקטעה, לא הלבן, בגרב הימנית, הרגל תותבת.
כולה והיא רוטקה עצם־העקב נחתכו, השרירים

 התותבת רגלו על יותר טומן לף ח ומכאיבה. חלשה
 נתפטו לא היום עד ה״שלמה". רגלו על מאשר

 שנים שלוש לפגי בחייו להתנקש שניטו המתנקשים,
במכוניתו. שהוטמנה בפצצה רגליו את ושפצעו


