
מחדל
חסובורתי

 ההזדמנות את מנצלים לא זה איך מבין לא אני
 !ההסברה למטרות סאדאת ביקור של ההיסטורית
 לביקור סאדאח את לוקחים שלא זד> איך הישראלית.

 התמוהה הסכנה את לו להראות ־שייך, ־א !בשארם
 אם ׳להיגרם העלולים וולפלפלתה, ישראל לביטחון
 בתות־ וישלטו זה אסטרטגי -במקום המצרים יחזיקו
לישראל. כך סל החיונים המים, מעברי על חיהם

 את משכנע היה זה ■במקום שביקור משוכנע אני
עמד בצדקת ■אחרים, מנהיגים ששוכנע ׳כפי סאדאת,

טיראן. כמיצרי ׳השליטה בנושא תנו

 פגישות עוד יהיו שאם לקוות אלא לי בותר -לא
זה. הסברתי מהדיל על ׳נחזור לא ערבים מנהיגים עם

 אותו יקהו אסאד ׳לכאן שכשיבוא מקווה אני
 מגבוה הרמה שולטת -כיצד לו ויראו לרמת־הגולן,

 הדבר, להיות עלול מסוכן וכמה ישובינו.שבעמק, על
ה ישו-בינו מעל -תותחיהם, יעל הסורים, ושבו אם

 שלווים.
חיי לפרופסור, או לעראיפאת, או לחוסיין, וגם

 הערבים ישיבת שבעצם הסכנה ואת ולהסביר בים
מובי נתניה •שמכבי ׳בזמן מנתניה, (!) -בלבד ״מ יק 15
הלאומית. הליגה טבלת ׳בראש לה

 הטבלה בראש — ההסברה להיות צריכה כך יכי
הלאומית.

ה א שו
ת ר מו ת
שלום

 הולכת שישראל שמה -ניראה ׳לפחות, -זה, -בשלב
השואה. זה השלום ׳תמורת ליסאחאת ׳להציע

 ואנחנו השלום על לדבר לכנסת בא סאדאת
השואה. על לדבר -רשם ליד אותו לוקחים

חשלום, על לדבר סאדאת שירבה כל ובכנסת
השואה. על ׳לספר ׳בגין יוסיף ויכן ירבה יכן

מין דיפלומטיים יחסים יגיד ׳סאדאת ישיב ו

 ובגין מסחר קשרי יציע סאדאת מיליונים. בוש״שה
משרפות. יביע

 שיחות גם יהיה אחר־יכך יכי הכל. לא עוד זה אבל
 תמורת שואה להציע ישראל עומדת וישם ׳מדיניות.

שלום.
 עומדת שישראל אומרים אף -מדיניים משקיפים

 להציע מופנה ותהיה לזה מעבר אף לכת להרחיק
-מלא. שלום תמורת מלאה שואה
 וסל מדיניויתינו, ׳תמצית היתד! השואה היום יעד כי

 את מהצילינדר שלפנו הטיעונים לנו שנגמרו פעם
 וכל הצליח זה לפחות, עכשיו, ועד השואה שפן

הקסם. מן נדהמו הצופים
 מושתת ישראל מדייניות תהיה הפעם -גם אם אבל

וה המילים כל מאתרי ובסך־הפל, ואם השואה, על
 לסאדאת שנציע מה כל ואם השואה, -תסתתר הצעות,

 את יכולנו ונקבל שנצליח יספק ושאין הרי השואה, זה
שואה. — יבו חפצים יכה -שאנו מה

 תמורת שואה נקבל •שלום תמורת שואה נציע אם
•שטחים.

ה פ אי
דיין?

 גל מעוררת דיין -משה ■של הרועמת שתיקתו
 בעניין ולכוונותיו לעמדתו ובאשר ׳בירושלים -שמועות
-בישראל. סאדאת של ׳ביקורו

 לסאדאת להציע עומד דיין כי אומרת שמועה.אחת
 ׳נסיגה אף -ובתוכם מאד״, משמעותיים ״ויתורים

 אחת העברת תמורת הירוק, לקו מעבר אל החבה
ידיין. של ביתו לחצר מהפיחמידות

 להציע עומד סאדאת יכי אומרת אחרת שמועה
 את פחמי, איסמעיל •של התפטרותו בעקבות לדיין,

 דיין כי מוסיפה השמועה המצרי. החוץ שר תפקיד
 זה בתפקיד כי אמונה ״מתוך התפקד -את עליו יקבל

ד עקרונותיו״. א׳ת ובנאמנות, יותר טוב ישרת  ע
ע ד  הפגנות כל צפויות לא כי הזאת השמועה מפי נ

 ב־ דיין של חלקו בשל למינוי ובמצרים התנגדות
להיפך. אלא ״מחדל״,

דיין. -כאן יעד

רו עו
הספרדים

 ואיך יהיה מה מושג לי אין אמרתי ישכבר -כמו
 האשכנזים — רואה כבר אני אחד דבר אבל יהיה,
אותה. אכלו

ש י ג ר ה י ל ר ח א

 מלאים הם לתחייה. וקמו התעוררו הספרדים
 בהם שננטע הנחיתות רגיש כאלה. היותם על גאווה
הזה. הסיפור עם גמרנו ׳ונעלם. הולך

 מ־שלנו, אחד שהוא סאדאת, ״חנה של תחושה מן
׳ושמחה. גאווה ליבותיהם את ממלאת יאותה.״ שוחק

 מהיום ספרדי. להיות ׳בושה לא כבר זה מהיום
ד זר, ב גדול. כ

 רק הם ■ואילך, ומעתה !בעלייה .המזרח מניות
ד. שלא מה יעלו. ה  כלום ייצא לא אם אפילו י
הזה. העסק מיכל

 ובאמת הזה -העסק מן מישהו ייצא כן אם אבל
 אותה אכלו האשכנזים בכלל אז כי — השלום יפרוץ

במז ועלוב קטן מועט יוותרו הם לפתע הסוף. עד
הגדול. ־התיכון חר

 שאני ׳האשכנזים, מצד גדול כך כל -ויתור וזהו
לזה. שנסכים בטוח לא

 ודי הורי
פשוט כה
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 )2( סאדאת •של וחכומי׳ה )1( !בגין של הכחמיה
 חיובית חומצה ויוצרים )3( הפגישה דלי איל נשפכים
 החשדות חבל על ונוזלת גדותיה על העולה -תוססת
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 המשחררת )6( ׳ומתן המשא נדנדת על )5( ההדדית

 האובד, מחסום א-ת ומרימה )7( ד,׳בטחון -קפיץ את
פורץ. )9( ותשלום )8(

עיוני. בחמד,,




