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 זיכרוני, לאמנון הרפית. לא זאת בכל
האח בשנתיים פעמים כמה איתך שנפגש
 להגנה אקדח־גאזים, מתנה: נתת רונות,

כזאת. מתנה הענקת לא לעצמך עצמית.
 באחרונה, נפגשנו כאשר נזהרת. אמנם,
 שה־ דעתך על עמדת הלונדוני, בסמינר
פלס מדינה בהקמת טמון המיידי פיתרון
 אך —עימוד׳ ובשלום ישראל, לצד טינית
 שבו הרחוק, העתיד על הדגש את שמת
 —ישראלית פדרציה (לדעתך) בארץ תקום

 בדבריך כללת שווייץ. נוסת פלסטינית
 את לסבר שנועדו מרגיזים, ניסוחים כמה

 פלד מתי כאשר הסירוב. חזית של אוזנה
 בנו הבטת אלה, מפסוקים הסתייגנו ואני

 אי- על תמהת כאילו החומות, בעיניך
 המתרחש, את הבינונו לא ואכן, הבנתנו.

ראשך. על שריחפה הגדולה הסכנה את
 הלוג* המלון שערי לפני פחדן,

מפ ייללו הסמינר, נעיד שפו דוני
או שהאשימו חזית־הסירוכ, גיני
 זילזלנו בכגידה. הכריך ואת תך

צחקת״ לא אתה מהם. צחקנו כהם.
 מסכימים ״אנחנו :אמרת עניין של לגופו

 אנחנו ציונים. שאתם למרות איתכם, לדבר
 ושעם ציונית, מדינה היא שישראל יודעים
 איננו להסתדר. צריכים אנחנו זו מדינה

 למרות ציונים, מלהיות לחדול מכם דורשים
 אגחנו אבל הציונות. עם מסכימים שאיננו
 לנו יש מכם. היחס אותו את תובעים

 לדרוש יכולים ואינכם משלנו, אידיאולוגיה
 להגיע צריכים אנחנו אותה. לנטוש מאיתנו
 דוגלים שאנחנו למרות בינינו, לשלום

שונות.״ באידיאולוגיות
 שנערך זה, כמעמד נזכר כשאני

 פה עתה והנראה קצר, יפה זמן לפני
כ :אחד כדבר מתנחם אני רחוק,

 גלוייה כהפרה זכית הראשונה פעם
 אנשי הכריך, הצדדים. כל מצד

ה האישים כסמינר, שנפחו אש״ף
שהשתת והאמריקאיים אירופיים

 — מישראל שכאנו ואנחנו כו, פו
 תפקידך את נם על העלינו כולנו

לשלום. כדרך ההיסטורי
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 מטריד. המצפון זאת, ככל ן*
 טילפנת סאדאת, יוזמת אחרי חודש, לפני 1

 אמנון — משנינו שאחד וביקשת ארצה
 בהול באופן יבוא — אנכי או זיכרוני

ללונדון.
 לנסוע יכולתי ולא לקאהיר, בדרך הייתי

 הסתפקנו עסוק. היה זיכרוני אמנון צפונה.
 שהיה האחרון הקשר — טלפונית בשיחה
בינינו.

 אש״ף שעל אותך לשכנע ניסינו
 ו■ אל-סאדאת, כיוזמת להשתלב

ש הרגשנו קאהיר. לוועידת לכוא
 אתה — אותך לשכנע צורך אין

בכך. משוכנע היית
 לבהלה גרמה אל-סאדאת יוזמת אבל
 במרוצת ממך, למדתי הפלסטיני. במחנה
 אי־האימון תהום עמוקה כמה עד השנים,

 הערביות, המדינות ובין הפלסטיני העם בין
 אל- יוזמת מוצדק. זה אי־אימון כמה ועד

 מוקדמת התייעצות בלי שבאה סאדאת,
 הנורה את בליבם הדליקה הפלסטינים, עם

 למכור הולכים סכנה! האומרת: האדומה,
 כולו העולם להשמידנו! זוממים אותנו!

!נגדנו
ה המחנה התמוטט זו, באווירה

הפלסטי המוני המתון. פלסטיני
 חזית־ כעמדות מצדדים החלו נים

 זה שדבק תסכיך־מצדה, הסירוב.
כמ התפרין הפלסטיני, כעם ככר
 :לי אמרת פעמים (כמה עוזו לוא

הער ■העולם של היהודים ״אנחנו
״ החדשים הציונים אננו : כי ז) \

החדשה, לרוח עצמך את להתאים ניסית
 גם אך סאדאת. את תקפת זעם. עבור עד

 רצון- את להדגיש דאגת זו, בהתקפתו
 אוף ניוז האנגלי לעיתון אמרת השלום.

:בנובמבר 27ב־ וורלד, די
 אנחנו גם ספק. זה בענייו יהיה ״אל
 שלנו. העליון היעד גם זהו בשלום. רוצים
 שלום גם לקבל יכולה אינה ישראל אולם

שטחים. וגם
 הוא אין גדולה. טעות עשה ״סאדאת

 הציונות מבין הוא אין מהי. ישראל מבין
 רוצים וממשלתו, בגין האלה, האנשים מהי.

 מאמינים הם הכבושים. בשטחים להחזיק
 אלא כבושה, אינה המערבית הגדה כי

 הם אין להיסוג. רוצים הם אין משוחררת.
להיסוג. מתכוונים

 נסיגה על המבוסס בשלום רוצים ״אנחנו
 הכבושים, השטחים מן ישראל של גמורה
 המערבית בגדה פלסטינית מדינה והקמת

וברצועת־עזה.״
 את הדגשת סאדאת, על הביקורת למרות

חד־משמעית. בלשון החיובי היעד
דינך. את הרצת ככך כי יתכן

אותך. לרצהח החליטו הם
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 אותך הרגו מדוע אותך? דו,ע ^
דווקא? 1■

 לא איש סמל. הפכת שאתה מפני
 העם של שאיפת־השלום אית ייצג

ל אש״ה נכונות את הפלסטיני,
 השם כמו. סכיר, כפיתרון השתתף

למג נרדה שם חמאמי!הפך סעיד
זו. מה

 אחרים בך. לפגוע היה שקל מפני וגם
 הרגישו כאשר למחתרת, פעם מדי ירדו

 אחרים לרגליהם. מתחת בוערת האדמה כי
 חמושים, בשומרי״ראש עצמם את הקיפו
קפדניים. אמצעי־ביטחון נקטו
 לכל. פתוח בגלוי, חיית אתה אתה. לא
 המקום — בלונדון קבועה כתובת לך היתד,
 המקום בנותיך, ושתי אשתך עם גרת שבו

 הזה. העולם של המנויים ברשימת המופיע
 מישרד במרתף קבוע, מקום־עבודה לך היה

 ברובע גרין ברחוב הערבית, הליגה
שם. אליך להגיע יכול היה אדם כל מייפייר.
 פחדן כל אותך. לרצוח קל היה

השפל. ׳המעשה את לבצע היה יכול
 ידידך, את הזהרת מותך לפני שעה חצי

 מחזית־ שהטרוריסטים הסורי, השגריר
 לו יעצת בלונדון. משתוללים הסירוב
 כך לנהוג דעתך על עלה לא להיזהר.
ימים. לכמה להיעלם לצאת, לקום, בעצמך,

 כל■ אומץ־לב — שלך אומל-הלם
 שקט, כלתי־ראוותני, תי־דרמאתי,
בעוכ שהיה .הוא — מובן־מאליו

ריו•
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 ה- הרוצחים להשיג, רצו הם ה ףל
• שפלים? ״

 שואפי- כל על מורא להטיל רוצים הם
ה ובעם ביכלל, הערבי בעולם השלום

בפרט. פלסטיני
ה ״ףאש את לשכור רוצים הם

לק כהתמדה שהתקדם עצמאי,
ו בעזרתך שלום, של עמדה ראת

הכריך. כעזרת
 למגמות אש״ף את לשעבד רוצים הם

 ,על החורשות הערביות, מדינוודהטירוף
הפלסטיני. העם של גבו

 הפלסטיני העם את להחזיר רוצים הם
,חאג המופתי, של הקודרים הימים אל

 וידידיך, שותפיך את להזהיר רוצים הם
 יאסר את לשלום, להביע הרוצחים כל את

 אם :אל־סאדאת אנוואר את עראפאת,
 יהיה דמכם ישראל, עם לשלום יד תתנו

בראשכם.
 פחד של מישטר להשליט רוצים הם

ודמעות. דם וטרור,
ה כעם החשוכים הקנאים הם,

 הטובים בעלי־הברית הם פלסטיני,
הח הקנאים 7ש כיותר והנאמנים

 ■ואמונים, גוש אנשי בעמנו, שוכים
תיק כל ולהחניק לדרוס המבקשים

לשלום. ווה
בטוח. אני בכך יצליחו. לא אלה גם אלה

 אז מחר, לא אם — יבוא בוא השלום
 תקום קום הפלסטינית המדינה מחרתיים.

 תקום היא מחרתיים. אז מחר, לא אם —
 ישראל, עם בברית ישראל, עם בשלום

 אחר. שלום ואין אחר, פיתרון שאין מפני
 בשיחתנו שאמרת, כמו בדיוק תקום, היא

ש לתדהמתנו, גילינו, כאשר הראשונה,
 כאילו הפיתרון, לגבי תמימי־דיעים אנחנו

שנים. במשך נדברנו
 תיקרא תקום, וכאשר תקום. היא

 פעיד שימך, על מרכזית כיכר כה
חמאמי.
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ל סעיד. שלום, יה [

ל מעבר כבן־אדם, אותך. חיבבתי י י
 אמיץ־ כאידיאליסט אותך הערכתי תהום.

 את שמסר כגיבור, לך מצדיע אני לב.
 לקורבן הראוי האחד המיזבח על נפשו

השלום. מיזבח כזה, אצילי
 ידידי, אוייכי, סעיד, שלום, היה

אחי.

 לחסוך יכולים הארץ תושבי בל
 על־חשבון ת״ ל ח ב״ג גבוה לחינוך
 להשכלה במוסדות שכר־לימוד הוצאות
 ובחו״ל. בישראל גבוהה

 נצברת, ריבית 70/0 נושא החסכון
 למדד ו00ס/ס צמודים והריבית הקרן

 פטורות ההטבות כל לצרכן. המחירים
ממס־הכנסה.

.20 גיל עד לידה מגיל ההרשמה

בגחלת תיסכו - הילד למען
ההרשמה:

א-יפו של המודיעין בלשכות עת״

 א׳ 58 בריחודה :ת״א
 03־282932 טל׳

 16 ירושלים רח׳ : חיפה
04־667348 טל׳

רע■□
להכרות ארצי מכון

גל דוד בהנהלת

לך מציעי□ אנו
ה מתאימה זוג בת להכיר הזדמנות ב ב ל  כ

ת אם ך היי הנ  שלך. בקרירה עסוק ו
ת. מהכרויות התאכזבת אם  מקריו
ת חיכית אם  נקרתה. לא היא אך להזדמנו
ת סולידי גבר אתה ואם בו סבי  ומעלה 30 ב

חרנו אנו — גנו ב סיו ת ו דנו פ ק  מידע ב
ת על לך. להתאים העשויות זוג בנו

2106 הזה העולם


