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מכחכים
)11 מעמוד (המשך

 הנכבד הכותב עושה מה :היא שאלתי
? במדינת-ישראל

צרפת פאריס, וידור, דן

זדבר מי; עם אין
 בערך רמה העולם את לקרוא התחלתי

החו העיקרי המדיני הרעיון כשנה. לפני
 שבוע ובעקשנות, בעקביות עצמו על זר

ו לדבר מי עם שיש אומר שבוע, אחר
 כשם בו, ולהכיר אש״ף עם לשבת שצריך
ו בגדה פלסטינית במדינה להכיר שצריך

עזה. ברצועת
 הנחת על מתבססים הללו הרעיונות כל
 :נכונה איננה שפשוט ויחידה, אחת יסוד

ב להסתפק מוכנים והפלסטינים שאש״ף
 המערבית בגדה שתקום פלסטינית מדינה

ו בשכנות עמנו ולחיות עזה וברצועת
 וקיימת חיה הפלסטינית האמנה בשלום.

 היתד, הסופית המטרה מאום. בה שונה ולא
ו ישראל מדינת של חיסולה ונשארה

ב דמוקראטית פלסטינית מדינה הקמת
 ומכריזים חוזרים אש״ף מנהיגי שטחה.

ה ההסכמה שינוי. ללא רעיון אותו על
 להקמת ממנהיגיהם חלק אצל אולי קיימת
מוגדרת וברצועה, בגדה פלסטינית מדינה

 עזה, וברצועת המערבית בגדה פלסטינית
 פלסטינית למדינה בדרך השלבים כאחד

פלסטין.״ בכל עצמאית
 עם שיש כמוכם להאמין רוצה הייתי

 אך בשלום. לחיות מי עם ויש לדבר מי
וחבל. כך, לא פשוט זה

שווייץ ברן, גלדי, דני

,הנכרת כלי כיתדת, אותה
 הזה (העולם בעתונכם אנשים במדור

 ראש־הממש־ של תמונתו את ראיתי )2151
 מישחק בעת שצולם בגין, מנחם לה,

 של עורך־החוץ פולאט, אריק עם שחמט
 במטוס שנערך שטרן, הגרמני השבועון

 לארצות־ ראש־הממשלה של טיסתו בעת
ש השמרן בגיליון אבל מעניין, הברית.

 עצמה תמונה אותה התפרסמה לידי הגיע
 ראש־הממשלה ליד :אחד בשינוי אבל

ב צופה הנראית חסיד, בתו גם מופיעה
מ אותה הוצאתם מדוע במשחק. עניין

? התמונה
גרמניה פרנקפורט, בורג, אמנון

הוא ד,שטרן אלא הזה העולם לא !•
תמו־ בגלל כי מסתבר התמונה. את שקיצץ

כמישחק צופה כשדיילת שח משחק כנין :הראשונה התמונה
כבת נחשבה הדיילת

הדיילת ללא שח משחק כנין השנייה: התמונה
חסיה על לחוס

 אל בדרך בלבד טאקטי כצעד במפורש
הסופית. המטרה
מ חשוב, אך קטן קטע, תרגום להלן
 אש״ף נציג סאוסה, איברהיס של דבריו

אי הרדיו לתחנת שנתן בראיון בפאריס,
 ״זוהי :השנה בספטמבר 5ב־ ,1 רופה

 לחזור עומד ואני לשלום, שלנו הנוסחה
 שמאזין מי שכל כדי בתחנתכם כך על
 מטרתנו רוצה. אש״ף מה בדיוק יידע לה

ו ריבונית פלסטינית מדינה לייסד היא
 הטריטוריה של סנטימטר כל על עצמאית

 זה ישראליים. מכוהות שתפונה הפלסטינית
מדינה יסוד יקבל או יכיר שאש״ף אומר

מהדו שתי להדפיס השטרן נאלץ זו נה
ב התמונה. פורסמה בו הגיליון של רות

 כשליד התמונה הופיעה הראשונה מהדורה
ב הצופה צעירה יושבת ראש־הממשלה

 בתו כחסיה, השטרן זיהה אותה משחק,
 כי הסתבר במאוחר רק בגין. מנחס של

 הדיילות אחת אלא חסיה, אינה הצעירה
 את הפסיקו השטרן עורכי אל־על. במטוס

 באחרת, התמונה את החליפו ההדפסה,
לזהו יכלו שלא האלמונית הוצאה ממנה

 התמונה ובו השניה המהדורה גיליון תה.
 למערכת שהגיע הוא הקיביצרית, ללא

הזה. העולס
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