
נופלות? הישנות המסכות
לדאגות... מקו□ אין

- בבקשה
חדשה! מסכה לך עשה

 מכון למשרדי נכנס המאוחרות, אחר־הצהריים בשעות אמש,
 בדוי). (שם ארהל׳ה בשם ומשופם נחמד צעיר המסכה״ ״מוסך

קול. בשפל בדוי) (שם ארהל׳ה אמר בעייה,״ לי ״יש
בנימוס. בעיות להגדרת המכון מומחה שאלו ז״; הבעייה ״מה
 (שם ארהל׳ה סיפר הפלסטינים,״ דיכוי נגד הייתי אני הזמן ״כל

ן״ עכשיו אעשה אני ״מה למומחה, בדוי)
 אין ״אבל לרוחו, המכון מומחה תבין קשה,״ בעיית אכן ״זו

 נפקיד אנחנו בסדר. יתית הכל הנכון. למקום באת לדאגה. מקום לך
חדש.״ איש תהיה אתה בבוקר ומחר נאמנות בידיים אותך

 אמונות בידיים מסור מדעי טיפול של אחד לילה אחרי ואכן,
 ההצלחה בוחן אצל למיבדק בדוי) (שם ארהל׳ה בבוקר התייצב

 היום־ לחיי בחזרה בדוי) (שם ארהל׳ה של יציאתו טרם המכון, של
חדש. איש אכן בדוי שם (ארהל׳ה) והוא יום,

 ההצלחה. בוחן שאל י״, עכשיו אומר אתה מה ״נו,
 שלום. שיהיה העיקר שלום. זה בחיים שחשוב מה שלום• ״שלום.

החדש. בדוי) (שם ארהל׳ה לו השיב החיים,״ מהות זה שלום
 על ההצלחה בוחן לפתע שאל ן״, הפלסטינאים דיכוי עם ״ומה

היציאה. ממיבדק כחלק בדוי), (שם ארהל׳ה את ולהכשיל לנסות מנת
 ענה מהאפיפיור,״ קאתולים יותר להיות צריכים לא ״אנחנו

 לזה, מסכימים הערבים ״אם היסוס, ללא החדש בדוי) (שם ארהל׳ה
י״ לי איכפת מה לזה. מסכים בטח אני אז

 בדוי) (שם לארהל׳ה לבשר ההצלחה בוחן שמח מאד,״ ״יפה
הביתה.״ ללכת יכול אתה חדש. איש ״אתה החדש,

(החדש) ארהל׳ה מילמל רבה,״ תודה באמת לכם, רבה ״תודה
חיי.״ את ״הצלתם בדוי, שם

המוצלח. לסיומו הגיע המצליח המכון של הצלחה סיפור עוד

@ 8 1 8 0 0
לפניאחרי לפנילפני

 הניר המסכה״ ״מוסר במכון הטיפול לפני
 למען וויתורים בפשרות ומאודו נפשו בכל א.

השלום.
להס נוהג א. היה פשרה,״ ללא שלום ״אין

 ולפשרות ניכרים לוויתורים נכונות ״רק ביר,
 להיות ועלינו השלום, את תביא משמעותיות

לכר.״ מוכנים
טריטו בפשרות הטיפול, לפני דגל, א.

 הפאנא- ״אותם נגד ויצא הגזרות בכל ריאליות
ול פשרה לשום מוכנים שאינם החשוכים טים
ויתור.״ שום

 ארץ־ישראל על המדברים שאלו חשב א.
יבי והתנחלויות משוחררים״ ו״שטחים השלמה

ואסונות. מילחמה עלינו או
 הוא בהלם. א. נתקף סאדאת ביקור בעת

נופ שהמסכות חש הוא לבר. מוכן היה לא
 אז מסבה. ללא חשוף! להישאר פחד הוא לות.
 לא א. המסכה״. ״מוסר מבון על ידיד לו סיפר
לטיפול. למכון מייד ופנה היסס

 תומר המסכה״ ״מוסר במכון הטיפול אחרי
 למען וויתורים בפשרות ומאודו נפשו בבל א.

השלום.
להסביר, א. נוהג פשרה,״ ללא שלום ״אין

 כניעה. אם בי פשרה, אינו כולל ויתור ״אר
 להיות ועלינו מילחמה, יביאו גדולים ויתורים
לכר.״ מובנים
טריטו בפשרות הטיפול, לאחר דוגל, א.

 ״אותם נגד יוצא אר הגזרות, בבל ריאליות
 כדי שיותר כמה לוותר הרצים בולמוס רדופי
מפוקפק.״ בשלום לזכות
גדו נסיגות על המדברים שאלו חושב א.

 עלינו יביאו כולל והסדר ו״אוטוגומיה״ לות
ואסונות. מילחמות

חדשה. מסבה עם חדש, איש היום הוא א.

 האמין המפכה" ״מוסך במכון הטיפול לפני
 כארץ וערכים יהודים של משותפים כחיים כ.

ישראל.
 לומר, כ. נוהג היה מילה,״ רק הוא ״השלום

 הם־הם וערכים יהודים של משותפים ״חיים
האמיתי." השלום
משו ״חיים למען הטיפול, לפני נלחם, כ.
 אפילו לאדם, אדם כין שוויון כפיס על תפים

ערכי." הוא אם
כ משותפים כחיים כ. תמך הטיפול לפני
משותפת. מסגרת

 אדיר. שוק כ. את אחז סאדאת כיקוד כעת
הת הוא מנדום. חדל ליכו נעצרה. נשימתו

 הכרתו אליו מששבה הכרתו. את ואיבד עלף
 ומייד המסכה" ״מוסד מכון של מודעה דאה
לטיפול. אליו פנה

מא המסכה" ״מוסך כמכון הטיפול אחרי
כ וערכים יהודים של משותפים כחיים כ. מין

ישראל. ארץ
 לומר, כ. נוהג מילה,״ רק הוא ״השלום

מ חשוכה ישראל ארץ חשוב. אינו ״השלום
 השלום זה — ישראל לעם ישראל ארץ השלום.

 לאלוהי ישראל עם כין שלום — האמיתי
ישראל."

משו ״חיים למען הטיפול, לאחר לוחם, כ.
 יהודית, ישראל כארץ וערכי יהודי כין תפים

 שוויון כסיס על לא אך ככיוב, שוויון כפים על
כחוק."

כמס משותף בביוב כ. תומך הטיפול אחרי
יהודית. גרת

 שזכיתי והנאמן המסור הנמרץ, ״הטיפול
 לאדם אותי עשה המסכה" ״מוסך כמכון לו

 ״נסו כ., היום אומר !הדשה," מסיכה עם חדש,
ותיווכחו." אתם גם

 חשב המסכה״ במכון,,מוסך הטיפול לפני
 הסיכסוך שורש היא הפלסטינית שהבעייה ג.

התיכון. במזרח
ה הבעייה פתרון ללא שלום יהיה ״לא

 ,,עלינו להכריז, נוהג ג. היה פלסטינית,״
 זכות להם ולאפשר כעם בפלסטינים להכיר
עצמית.״ הגדרה

 מדינה של להקמתה הטיפול, לפני קרא, ג.
 ישראל מדינת של לצידה עצמאית פלסטינית
העצמאית.

 ללא הסדר כל כי ג. האמין הטיפול לפני
 לא עצמאית פלסטינית מדינה של הקמתה

מעמד. יחזיק ולא שלום של הסדר יהיה
 פקות שברכיו ג. חש סאדאת ביקור בעת

 מגודל נפשו את ידע לא הוא מזיעות. וידיו
 אך המסכה, את לאחוז ניסה הוא הזעזוע.

 מכון על המליץ רופאו נושרת. החלה היא
לטיפול. מייד פנה וג. המסכה״ ״מוסך

 המסכה״ ״מוסך במכון הטיפול אחרי
 שורש היא הפלסטינית שהבעייה ג. חושב

התיכון. במזרח הסיכסוך
ה הבעייה פתרון ללא שלום יהיה ״לא

 ״הפלסטינים להכריז, ג. נוהג פלסטינית,״
 עצמית, הגדרה מעין של סוג לאיזשהו זכאים
ישראל.״ ביטחון את תסכן לא שזו ובלבד
 אוטונומיה למתן הטיפול, לאחר קורא, ג.

 שילטון במסגרת השטחים לתושבי מינהלית
צה״לית. והגנה ישראלי

 שילטון רק כי ג. מאמין הטיפול אחרי
מוג פלסטינית עצמאות על מוחלט ישראלי

מעמד. ויחזיק אמיתי שלום יהיה בלת
ה ״מוסך במכון המסור הטיפול אחרי

 מסכה עם חדש, איש היום הוא ג. מסכה״
חדשה.


