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שת 48 במשך עלי! שעבר מה ש בניקוסיה שהה שבהן המיסתוריות ה

 יושבה ושוי .המישפחה
ו באיכסאל  400 ע

 תאן הגענו שחב
 בזמן עוג מחאי־הא'
הגדולה־ מהירה

 ילדי־ בין הייתי .אני
 הואשונים הכפר
 הלש ללמוד. שהלם

 למדת, ברגל זס כל
שיבעה־ של נושנה

שי ע  מיבדק■ את .
 בדמווים הניחי הסקר

 אחרת חיה! תינונ״ם
 חמו ה־חי לא וואי

תיטו בב־ת־ספו

לג אשתי, .את  ד
 הואשמה בכעס ואז!׳

ש בשמן מ  היא ב
 ממישפחה ושה

אתסקראנוח־

!!,פחדת זבד! ,ה״זו׳
י טאוס! דק או■

טלפון צילצול אותי העיר בוקר אותו ^
 מעבר ידידי אמר השתגעה," ״המדינה ^

 והמדינה לקפריסין נסע .דהאיישה לקו,
מדעתה!" יוצאת
 ״דהאיישה" שאלתי. לקפריסיןז נסע מי
התשובה. היתה
 נסע דהאיישה הפליטים מחנה כל

בתדהמה. שאלתי לקפריסיןז
 בפעם כששמעתי תגובתי היתה כזו כן,

 עבד-אל-והאב שחבר־הכנסת הראשונה
לע להגיע בניסיון לקפריסין, נסע דראושה

הפלס הלאומית במועצה לנאום כדי מאן,
טינית.
 להבהיר בדי מספרת אני הזה הסיפור את
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 עבד-אל- השם את כי חד״משמעי, באופן
 הראשונה בפעם שמעתי דראושה והאב
 שלו, מיבצע״היחיד את ביצע שבו ביום

 נתן, אייבי של למיבצעו כיום אותו שמשווים
השלום. את להביא לקאהיר שטס

 עבד-אל- היה חודשים ארבעה במשך
 לחלוטין, אלמוני חבר״כנסת דראושה ואהב

 מי עולמו. את קנה שבה נסיעה לאותה עד
 אדם הוא כי סיפרו, מקרוב אותו שהכירו

 עקרונות, של איש שקט, סימפטי, עדין,
 כחל ללא דיעותיו את ומביע שלו על העומד
וסרק.

 השתלמה. לא הנראה, ככל שלו, העדינות
מושבה חודשי בשלושת לא מקום, מכל

 שמע לא איש עובדה: הכנסת. של 11ה־
 על בזמנו שנאמר המפורסם, המישפט עליו.
מת בוטנים, שגידל אמריקאי נשיא אותו
 חבר- של למיקרה גם לי, נדמה כך אים,

זז/!/\ו0 עבד הכנסת:
לה כמובן אפשר פרופורציה, כל בלי אך

 \/\,1זז0 להיות חדל ג׳ימי שאותו שכשם גיד
 אותה מאז אלמוני להיות חדל דראושה גם

לקפריסין. שלו קישוטית דון נסיעה
כי לתפוס קשה קצת הגיונית, במחשבה

 אחד, בוקר קם איש״חינון, חבר״כנסת, צד
 ואחרי שלו, בונד הג׳ימס מיזוודת את לקח

 עבורו שביצע מי שביצע אחת, שיחת־טלפון
לנחות שיוכל משוכנע היה אש״ף, לאנשי

ערבית. במדינה
 כי דראושה האמין כיצד לתפוס גם קשה

 אומנם הוא וכי שעון, כמו עובד הכל בירדן
 וינאם לעמאן 8ב״ ייצא לקפריסין, 6ב־ יגיע

.9ב- הפלסטינית במועצה
 שהאיש היא, המתבקשת האחת התשובה

גדול. ומאמין חולם נאיבי, הוא
 שליד איכסאל בכפרו עימו, בפגישה ואכן,

 נעים־הלי- אדם ככזה: מתגלה הוא נצרת,
 כי באמת המאמין צחה, עברית דובר כות,
 של בשליחות שיצא שלום, של איש הוא

שלום.
 ערבי בית הוא בכפר דראושה של ביתו
מוזהב קיר גדול, חדר־אורחים טיפוסי.


