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 הטובים מידידי לאהד שקרה מקרה על יקרים, קוראים לכם, לספר ברצוני

 אותו הפוקדים דיכאון־נפשי מהתקפי אחדות שנים זה סובל ידיד אותו ביותר.
 הם אך בטובי־הרופאים נועץ כבר ידידי יאוש. לתוך אותו ומכניסים מדי־פעם

 אל לפנות שקיבל, המלצה על בהסתמכו החליט, לאחרונה לו. לעזור יכלו לא
 טפולים מספר לאחר ואמנם, עזרתו. ולבקש זוהר, יצחק מר המדופלם המהפנט

 מר מחדש. נולד כאילו נראה הוא ועתה מסבלו ידידי השתחרר זוהר מר אצל
 ושיטותיו הילדות, לגיל ההחזרה על כלל בדרך טיפולו שיטת את מבסס זוהר

 אותם עם יהד אשר זה, כבמקרה יעילותן את מוכיחות ההיפנוזה באמצעות
 המחלות בין להצלחתו. נאמנה עדות מהויס ממחלותיהם שנדפאו אנשים מאות
 כאבי־ראש, עצבנות, גימגוש, מתח, פחד, אסטמה, :בהן מטפל זוהר שמר
 פסיכוסומטיות ומחלות לא־רצויים הרגלים עישון, דכאון־נפשי, כוח־גברא, חוסר

 את לפתור לכם לעזור שיוכל כאדם זוהר מר על ממליצים אנו אחרות.
בעיותיכם.

 ,4 קומה ,403 חדר אל־על, בנין ת״א, ,32 בן־יהודה : חינם ויעוץ פרטים
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 אל־נאשאשיב׳ החל בביירות, האמריקאית
בעצמו. לחשוב

 ק! זה היה ״אל־אהראם״. שליד!
 אשו ספרים בעשרה שבוטא מתון־יחסית,

הרבים. ובפירסומיו אל־גאשאשיבי כתב
 שבפעילי׳ למתון אותו קירב גם זה קו

 ינד שליד החווה־לדוגמה מייסד הפלסטינים,
 הי* זו קירבה אל־עלאמי. מואסד, המלח,

ה המשלחת כמזכיר לכהן איתו שהביאה
 שלד החיה שהרוח באלכסנדריה, פלסטינית

 אל גם השתתפו ובה אל־עלאמי, אז היד,
 קיצוני ואיש — אל־חאלדי וואליד חוראני,

שוקיידי. אחמד יותר:
 כמזכירו כיהן לירדן, שב יותר מאותר
 כשר־הטקג עבדאללה, המלך של הראשון

 שמונד עד — ראש־לישכת־הטלך וכסגן
ו מרמאללה הירדני שירות־השידור למנהל
לבנוני. עיתון לערוך אוזר־כך עבר עמאן,
 המצרי בעיתון תפקידהעורך התפנה אז

ה את קיבל אל־נאשאשיבי אל־יום. אח׳באר
תפקיד.

 שגריו היה אל־נאשאשיבי של הבא תפקידו
 נימאג הג׳וב אך הערבית. הליגה של נייד

 מעיו ■הוא לדמי,״ נכנסה ״העיתונות עליו•
 אל; של מדיני לשליח הפך כן ■על כיום.

הקהירי. אהראס
 אל־נאשאשיב׳ הגיע שבועות כששד, לפני
 בטוחה׳ עליו, עטו ישראלים כתבים ארצה

עבד־אל־נאצר. של האישי כשליחו בא כי
 באירופה) קצר לביקור צאתו לפני השבוע,

 ה! ״זהו לשיחה. הזה העולם כתב את קיבל
 המתונים,׳ בין כבוד המעורר היחיד שבועון

לנתב. אמר
 אבנר׳ הצליח ״איך במהופך. החל הראיון

 שאי בשבועון?״ וגם בכנסת גם לעבוד
 לבחי סיכוייו ״ומה הכתב. את העיתונאי

 הקרובות?״ רות
היוצרות: התהפכו אחר־כך

 אל מר המצב, על דעתן* מה
נאשאשיכי?

 הצופז לודזוב. להר־געש, דומה הוא —
 ש׳ הר זהו אך מטופח. גן שלפניו חושב בו

לאבה.
יתפרץ? הוא מתי

 צודי פיתרון יימצא שלא יתברר אם —
הפלסטיני. לעם

המרחב? בעיות לפלל כוונתן■
 האמצן ההתחלה, היא לבעיית־פלסטין. —

והסוף.
לדעתך? הפיתרון, מהו

 וה לדבר, הנוגעים פרי יהיר, הוא —
 ועם ארץ של פיתרון פלסטין. את מכבדים

פיתרון. חצי ואין
 ה המיכשולים לדעתך, מהם,

עיקריים?
 שה תמיד טענה העולמית הציונות —

 לשון הרוצה ארץ ללא ״עם הם יהודים
 היו דאשית־השגיאה. זוהי עם.״ ללא לארץ

הארץ. לו והיתה עם פה
המצב. השתנה בינתיים אך

 שלג הזכות כלום. השתנה לא —
שעברו. הרבות השנים על־אף נשארת,
ה*< אתרי זאת בכד אני אך
:ביוני

 ״עיקבוו קוראים שאנו למה נוגע זה —
 ב טיפול דורש אני ואילו התוקפנות.״

תוקפנות סיבות־ה
איך?

 הפלסטיניו! בבעייה מחדש לדון יש —
מיסודה.
הפלפמינית״? ״יישות ה את להחיות מתכוון אתה

 כ אין מתה. לא הפלסטינית היישות —
 ואו לעומת הפלסטיני, להחיותה. צורך
 הערביו הלאומיות מושג את שתחייה הוא

קיום־ישותו ועצם מרצו שלו, השואה בגלל
 הפלסטי היישות על דעתך מה
נית?

.הקודמת לתשובתי אותך מפנה אני — .
 ו הסכמתו ללא כלשהו פיתרון יהיה לא

 לב מעל זה הפלסטיני. העם של שיכנועו
מדיני. מו״מ

 ע המתמקח, אדם על פעם שמעת האם
 מיקצו לדיפלומאט ההופך או ארצו? חשבון

מולדתו?* על־חשבון עי,
 מתקבלת הצעה לשמוע באתי

על־הדעת.
 שאינו — הוא המתקבל״על־הדעת —

 ע לא אדמה. שעל אף על לוותר מוכנים
ע לא אדמת־עזה, על לא אדמת־ירושלים,
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 ט שווקיירי, לאזזמד רמז — כנראה *
.מסווים בשלב סעודי, דיפלזנואט הפך
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