
 בה שתתנהל ישראל, בידי תישאר כולד,
 יישארו הערביים שתושביה אך כרצונה,
ידניים. •אזרחים

 הראוייה■ התחכמות זאת היתה
ישראל :ההצעה פירוש לציון.
 הסיפוח, של היתרונות מכל תהגה

מחסרונותיו. תסכול לא אך
ישרא אזרחות להעניק תצטרד לא היא

 המתרבים פלסטינים, מיליון 1.3ל־ לית
 של במצב להחזיקם לא וגם במהירות,

 יבואו הצרות כל רודזיה. נוסח עבדות,
הירדני. המלך של ראשו על

 אילו בבוז. ההתחכמות את דחה חוסיין
 בבדיחה למשרת דומה היה לה, הסכים

 המסריח, הדג את אכל שגם המפורסמת,
 :כלומר קנס. שילם וגם מלקות קיבל גם
הער כל בעיני ציוני כסוכן נראה היה גם

 שעל אף חזרה מקבל היה לא גם בים,
 במיל- מסתבך היד, וגם הגדה, מאדמת אחד
הפלסטיני. בעם מתמדת חמה

 ובחוצפה דיין, משה בא עכשיו
 הוא דו האופיינית .המונומנטלית

משו בצורה ההצעה את מחדש
יותר. עוד וגרועה פצת

 מעבר עד הבהיר בגין שמנחם אחרי
 לריבונות יסכים לא לעולם כי ספק לכל

 ובחבל־עזה״, בשומרון ב״יהודה, ״זרד,״
 מהן, אחד שעל אף יחזיר לא לעולם וכי
״להש חוסיין למלך ומציע דיין משה בא

במשא־ומתן״. תתף
 בתום שייפתח, זה משא־ומתן? איזה

 המיני ה״אוטונומיה פעולת שנות חמש
הצדדים. בין היחסים״ ״טיב על הלית״,

 על נדרש, הוסיין המלך : כלומר
הגוש את לתת זו, נדיבה הצעה פי

 ה״או■ מישטר להקמת שדו פנקה
 כולה הגדה את שישאיר ו:ומיה״ ט

 מישטרת־ גוש-אמונים, צה״ל, בידי
הת ביצוע תוך והשב״ב, ישראל
 ״מינהל וקיום מאסיבית נחלות
הפלס היישוב שרידי של עצמי״

 ישתתף שנים חמש ואחרי טיני.
 עד ידובר שבו במשא־ומתן, המלך
 ירדן, ישראל, כין היחסים״ ״טיב

 בינתיים שהפך והשטח מצריים
דבר. לכל ישראלי

מטורף! מטורף?
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מידיכם לחמוק להזדמנות תתנו אל
 כף ימי 5ל* בואו

הנופש בכפר
 , נופש שרותי ״קל"אשקלון

 וטיולים, נסיעות ״רון•׳
 , מכל להנות אותך מזמינים
אשקלון הנופש כפר תענוגות

ליחיד לליום400 במחיר
 בינלאומית, אוירה אשקלון הנופש בכפר

 צרפתי אוכל ולילה, יומם וריקודים מוסיקה
 חברה, ומשחקי בידור חופשי, יין משובח,

 — מקסימה שחיה בריכ-ת משגע, ים חוף
 ומצרפת. מישראל והיפות היפים וכל

יולי. בחודש זה לכל אותך מזמינים ורון״ ״קל״

 עם בעמאן אלה בימים שמדבר י *ד
 נתקל זו, הצעה על ומקורביו המלך

מריר. בחיוך
 יתייחס שהמלך הרעיון נוכח בא החיוך
ברצינות. להצעה

ה העלבון נוכח באה המרירות
ההצעה. בעצם הטמון למדך, צורב

 יותר איתן המלך של מצבו זו, בשעה .
 שנים, חצי-יובל אחרי אי־פעם. שהיה מכפי

 מצריים נשיא המנוחה. אל כימעט בא
 סוריה בו. תומכת סעודיה אחריו. מחזר
 אש״ף אפילו רצוי. בעל־ברית בו רואה
 בחשבון ולוקח עימו, להסתדר בצורך מכיר

 המדינה בין מייוחדים ביחסים הצורך את
 מתמרן הוא וירדן. לכשתקום, הפלסטינית,

 הערבי. בעולם הגדולים הגושים שני בין
אליו. חזר האבוד הכבוד

 את להקריב לו ומציע דיין בא עכשיו
 העולם כל על עצמו את להשניא זה, כל

 הפלסטיני הרוב את נגדו לקומם הערבי,
 המדינות סיוע על לוותר שבממלכתו,

שושלתו. ואת חייו את לסכן הערביות,  תמורת 1 מה תמורת זה וכל
ם נר נאום בתוספת דבר, שו

בגין. מנחם שד גש
 הבורות, ההתנשאות, ממדי את יאמוד מי

ב המקופלות וקהות־החושים, הטיפשות
שכזו? הצעה
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 העברית השירה של המרכזי המיבחר את
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המרכזיות. בחנויות־הספרים למכירה
 ,3 נטר קרל רח׳ עלים, לבית לפנות אפשר בהזמנות

 ״עכשיו״, להוצאת או ת״א, ,286360 טל.
ת״א. ,3421 ת.ד.
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 בלעדית הפצה
י ק צ מ י ט ס

 אני הירדני״. ב״הפיתרון תומך יני
 תואם, הפלסטיני״ ״הפיתרון כי מאמין

 האמיתיים האינטרסים את הארוך, בטווח
יותר. שיעור לאין ישראל של

 ״פשרה על הפיטפוטים כי מאמין איני
 רציניים פרס, נוסח ירדן, עם טריטוריאלית״

״או על הקישקושים מאשר יותר הרסה
בגין. נוסח מינהלית״, טונומיה

 יהיה דבר של בסופו כי מאמין אני
 ובעל- שכן עראפאת יאסר ה״טרוריסט״

 ג׳לאלת מלכותו, הוד מאשר יותר טוב ברית
ישר מדינאי דבל מציע אני אךאל־חוסיין.

 תהיה, באשר השקפתם תהיה אל,
 וביכל■ ערב, מנהיגי אל להתייחס

כסוד. של כיחס ■חוסיין, דם
 עימו, יביא כבוד של יחס אולי יודע, מי

תבונה. של קורטוב גם דבר, של בסופו
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