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 את דורי עבור יצרה ששת־הימים מילחמת
 עם הראשונה בפעם להיפגש האפשרות
 ״אחרי למדינת־ישראל. מחוץ פלסטינים
 זועבי, אל־עזיז לעבד הצטרפתי המילחמה

 לפני ושנפטר מפ״ם מטעם חבר״כנסת שהיה
 לו היו בגדה־המערבית. בביקורים שנה, 15

 אותי לקח הוא ומכרים. קרובים הרבה
הפלס החלוצה שהיתה טוויל, לרימונדה

לישר ביתה את שפתחה הראשונה טינית
 אצלה המילחמה. אחרי ספורים ימים אלים,
האינ עם שלנו הראשונים המגעים היו בבית

 המיש־ ראשי עם הישוב, ראשי עם טליגנציה,
 המון לנו היו בבית אצלה הגדולות. פחות

 שנים, הרבה במשך ומאז, ושיחות ויכוחים
 ואחר־כך בשכם תחילה — שלה הבית

למרכז.״ הפך — ברמאללה
 עם רצוף קשר לקיים דורי מקפיד מאז

 שם, ומבקר הכבושים בשטחים הפלסטינים
 גם בשבוע, פעמיים־שלוש לפחות לדבריו,
 הוא הסוערים. האינתיפאדה בימי עכשיו,
 הפלסטינים. עם הדוקים קשרים ליצור הצליח

 ההנהגה כל את מכיר שאני רק ״לא לדבריו:
 רכשתי גם אני ומשמאל, מימין הפלסטינית

 אני שיקרתי. לא שמעולם מכיוון אמונם, את
 גם אלא הוותיקה, ההנהגה את רק לא מכיר

 בראש היום העומדת החדשה, ההנהגה את !
 את שנושא מי כל את מכיר אני המאבק.

פעו לעשות בעייה לי אין לכן האינתיפאדה.
 מישלחות, מביקורים, החל — בשטחים לות

מאמ משותפות, הופעות תרופות, מישלוחי
למס נכנסו הדברים שלהם. בעיתונות רים

לול."
 הפוליטית בקאריירה נוספת נקורת־ציון

 הגיע כי סיפר הוא מילחמת־הלבנון. היא שלו
 הטבח, אחרי יומיים ושאתילה צברה למחנות

ה וצלם. ליפשיץ עודד העיתונאי עם ביחד
 את לו הזכירו שם שראה המחרידים מראות
 מילחמה בתקופת היה הוא באושוויץ. ביקורו

בלבנון. בוועד־נגד־המילחמה פעיל זו
הענ לפעילותו במקביל המילחמה, אחרי

 גוף־גג להקים החליט במחנה־השמאל, פה
מי (׳,׳שראלי־פלסט לדיאלוג הוועד שנקרא

 שנים לפני ״כבר הסיזרח. עדות בוי של סודם
 אחינו את נרכוש לא שאם למסקנה הגעתי

 יהיה לא השלום, למען בישראל המיזרחים
 את מסלפים השנים כל איך לי חרה שלום.
בט בעיתונות, ובמכוון במודע שלנו הדמות

מהשמאל. חלק בתוך ואפילו במימסד לוויזיה,

 עדות־ לבני השואה את להביא — שעשיתי
המיזרח.״

 המתרחבת, הפוליטית לפעילותו במקביל
 בני־המעברות, מחבריו רבים כמו דורי, נאלץ
 הנפשות. תשע בת המישפחה לפרנסת לעזור

 דרך מבניין, החל שונות, בעבודות עבר הוא
 ושליח במאפיה פועל יפו, בנמל פיסית עבודה
גיבעתיים. של בדואר

שימ־ את אז כבר הביאה העניפה פעילותו
 לו קרא הוא מפ״ם. מנהיג יערי, למאיר עו

 מסודר באופן להשתלב לו והציע לשיחה
הצ שלוש לי הציע ״הוא במיפלגה. בפעילות

 לעדות־ למחלקה הצעיר, לדור להצטרף עות:
אמר המיקצועי. לאיגוד למחלקה או המיזרח

 ההצעות, משלוש אחד אף רוצה שאיני תי
הער במחלקה להשתלב רוצה שאני ואמרתי

 לעבוד התחלתי ומאז התרשם, מאוד הוא בית.
 פלפן שימחה של כסגנו הערבית, במחלקה

 היה שלי. המסודרת הפעולה התחילה אז ז״ל.
 הפקעת נגד הצבאי, המימשל נגר המאבק אז

ועוד.״ האדמות

♦
עדויות
מכפר־קאסם

 הטבח אירע ,1956 מילחמת־סיני, ף*
 שהדיעות שלו, הגירסה בכפר־קאסם. ^

 קיבלנו הטבח אחרי ״יומיים חלוקות: עליה
 דברים על שסיפר שכן, קיבוץ מחבר מיכתב
 אותם. לבדוק ושכדאי בכפר שנעשו נוראים
הצ ולא בכפר עוצר היה לבד. לשם הגעתי
 הפועלים ער הערב, עד חיכיתי להיכנס. לחתי
ובקר אותם, לדובב ניסיתי העבודה. מן חזרו

)1955(במעברה והוריו לטיח בבגדאד לטיח
ו שיקרח׳ לא .מעולם ו םסי נאשם

פצועים." במקום שהיו מהם הוצאתי שי
 באיזור, בתי־החולים בכל הסתובב דורי
 אותם מצא הוא הפצועים. את מחפש כשהוא

 לא ״לתדהמתי השביעית. בקומה בב״לינסון.
 וראיתי לחרר נכנסתי שמירה. שם היתה
 נבהלו. מאוד הם בתחילה פצועים. שישה

 התחיל מביניהם זקן והכי אותם, הרגעתי
 ואחר־כך מילה, כל רשמתי קרה. מה לספר

העדויות. על אותם החתמתי
 כמיסמ־ הוצגו האלה המיסמכים ״אחר־כך

 יותר ומאוחר בבית־המישפט, רישמיים כים
עד המקוריות העדויות כספר. אותם הוצאנו

 למוסיאון רק אותם שאתן ואמרתי אצלי, יין
הטבוחים. לזכר בכפר־קאסם שיקום

מא היה כפר־קאסם על הראשון ״המאמר
 ימים חודש במשך בעל־המישמר. שלי מר

 שכל עד אושר. ולא לצנזורה נשלח הוא
 מסיס, אלכס אבנרי, אורי ואז ידעת הארץ
 נכתבה שבה חוברת הוצאנו ואני סלע אורי

 הראשונים היינו כפר־קאסם. על האמת
החומר. כל את והפצנו שהוצאנו

 מאז ציון־דרך. היה כפר־קאסם ״בשבילי
 עם לשלום להגיע שחייבים עמדה גיבשתי

 לביטחונה ביותר הטובה ושהערובה הערבים,
פלסטינית." מדינה הקמת היא ישראל של

 דורי נשלח מיבצע־סיני אחרי קצר זמן
 הג־ את איתו לקח הוא למוסקווה. במישלחת

 שבו ניראאוטלוק. כתב־העת של הראשון ליון
 ראה במוסקווה המיבצע. נגד מאמרים היו

 ליצור והחליט מיצרים, של גדולה מישלחת
אלי וניגש העיתון את לקח הוא קשר. איתה

המישלחת. ראש עם להיפגש ביקש הוא הם.

 את לו להעביר ביקש לבקשתו, שסירבו אחרי
וא בסבלנות בחוץ המתין הוא ניראאוטלוק.

 עם לפגישה פנימה נקרא שעה, חצי כעבור כן,
 לשלוח המשכתי ״אחר־כך ראש־המישלחת.

 שנים, במשך גיראאוטלוק את אדם לאותו
פאריס." דרך

 אותנו, והופכים לפינה אותנו דוחקים איך
 ולשונאי־הש־ לאוייבי־ערבים כורחנו, בעל
לום.

 החוגים כל את שיקיף ועד להקים ״רציתי
 וב־ יום־יום, הארץ את חרשתי הארץ. בכל
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