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 דבננדה וישנו סוואמי של בחסותו
 יוגה בהאטה עולמית סמכות
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 לקוסמטיקאיות
 מקצועיות *

יופי ומכוני
 טיפול מוצרי כל

ואיפור. טיפוח

 מבצע
30 ?0 הנחה

מוצרינו כל על

ישירה: מכירה
 רה׳ תל־אביב,

 2 גליקסון
 קולנוע (מאחורי

 תל-אביב)
 הזמנות מתקבלות

בטלפון:
ס.282689 ,283882

הגיע!

תזא£ק0ת5£
1980 פברואר

בלונדי •
 של הסקסי סמל

׳.80ה־ שנות

 בלעדית הפצה
סטימצקי

ת חייבים אינכם  להיו
 רווקה או רווק

בידידים לזכות כדי
 40020 לת.ד. כתוב

״ידידים״ עגור

מפ חן ל טר ״ ח ל

)25 מעמוד (המשך
 ״חלוקה על גם דיבר הוא רבות. פעמים

וירדן. ישראל בין הגדה של פונקציונלית״
 אכן דיין כי להניח, סביר כד משום
ה השיחות בעת כאלה רעיונות השמיע

 זאת עשה כי סבור, אל־תוהמי חשאיות.
 הרעיונות את שקרא מכיוון בגין, דעת על
 אחרי אך בכך. מפקפק אני הכתב. מן

 ני סבור, אני שפורסמו, הגירסות שמיעת
:בוודאיות הבאות העובדות את לקבל מותר

 כשיחות דובר שאכן ראשית,
 אד־יסא■ לכיקור שקדמו החשאיות,

 המערבית הגדה החזרת על דאת,
 ריכונות כינון ועל ערכיות לידיים
המיזרחית. כירושלים ערכית

רב־ את הכינו שהמצרים שנית,
וסמ ישראלית, כהתחייבות דיין רי
עליה. כו

1■ ■ ■
התש ההיסטוריה על זה חדש ור

 מאפשר אל־סאדאת ביקור של אית ר■
 עד שרויים שהיו דברים, של הבנתם את
סמיך. בערפל כה

 חש■ את כל, קודם מסביר, הדכר
עצמו. אל־סאדאת של כונו

 בעיני המצרי הנשיא נראה לאחרונה
היס למסע שיצא קל־דעת, כמהמר רבים
 את מנ*ק הוא שבכך להבין מבלי טורי
כולו. הערבי העולם מן עצמו

כף. זה היה שלא מסתכר
 היה יכול אל־תוהמי, של תיאורו לסי

 לירדן, תוחזר שהגדה לסמוך אל-סאדאת
ערבית. תהיה המיזרחית ושירושלים

ב וניכרים מדינת־ישראל, של השרידות
בשינאה. הגובל זעם של סימנים דברים

 מגלי־האנטי־שמיות מוזר. נראה הדבר
 בדבריו להבחין שמחו אצלנו המיקצועיים

זו. ממארת מחלה של סימנים
נר אל־תוהמי, של גילוייו באור אולם

אחרת. הדברים אים
 כי מסתכר, כך מאמין, אל־תוהמי

מצריים. ואת אותו, רימתה ישראל
 הבטיחו ודיין בגין אל־תוהמי, לדברי
לדר אל־סאדאת של צאתו ערב למצרים,

 בעיות של מסויים פיתרון ההיסטורית, כו
 אולם הפלסטיני. והעם ירושלים הגדה,

שה אחרי אלה להבטחות התכחשו הם
 לא ושוב שעשה, מה עשה המצרי נשיא
בו. לחזור היה ׳יכול

 בגין אשמים אל־תוהמי בעיני בקיצור:
 והונאה. בגידה של מחריד במעשה ודיין

מלכודת. תוך אל מצריים את הכנייסו הם
 כמצריים, זו דיעה תתקכל אם

 הרות• תוצאות לכך להיות עלולות
שואה.

■ ■ ■ י
ב שם ושוחח במצריים שהיה מי ל ך
 יודע, מצריים, אישים עם חופשיות *

 שמנחם לכן קודם גם סברו מהם רבים כי
אל-סאדאת. אנוור את רימה בגין

 אלא זו לטענה היה לא כה עד אולם
 לא שבגין טענו המצרים כוללני. בסיס

 ההיסטורית המיחווה את לקבל צריך היה
 להשיב מוכן היה לולא אל־סאדאת, של

 נדיבה הצעה על-ידי מקבילה, במיחווה
הפלסטינית. הבעייה לפיתרון

בקמפ־דייוויד ודיין אל־סאדאת הנשיא
7 הונאה של הרגשה

 רץ אל-סאדאת :אחרות כמלים
 כהיותו מחושכ, סיכץ תוך קדימה,

 היום למחרת לרכוש יוכל כי כמוה
 (תמורת ירדן תמיכת את לפחות
 ריכונות (תמורת וסעודיה הגדה)

כירושלים). מוסלמית
 אל־ שמייחם הדברים התגשמו אילו
 בסיס זה מחושב לסיכון היה לדיין, תוהמי
 היה אל־סאדאת כי להניח, סביר הגיוני.

מדי של גוש בראש כיום עצמו את מוצא
מתונות. ערביות נות

 בשלב כי להניח, ניתן בן, על יתר
למחר או ההיסטורי הביקור ערב מוקדם,

הסיכו על רמז אל־סאדאת העביר אף תו,
ולריאד. לעמאן האלה מים

 לתופעה הסכר כאן יש כן, אם
 המשקיפים, את כשעתו שהפתיעה

 ארצות-הכרית: ממשלת את ונם
 והשליטים חוסיין המלך התנפלות
 כאשר אל־סאדאת, על הסעודיים

קמפידייוויד. הסכמי נחתמו
 מפי לכן קודם קיבלו אכן אלה אם

ל הגדה החזרת על הבטחות אל־סאדאת
בירוש ערבית ריבונות כינון ועל ירדן
 קמפי הסכמי נוסח הרי המיזרחית, לים

כ להם להיראות היה מוכרח דייוויד
ה דבריו אל־סאדאת. של צינית בגידה

להי היו מוברחים אל-סאדאת של קודמים
המאה. של שפל כתרגיל להם ראות יי ■ ■  היא יותר לאין־שיעור חמורה ולס ע
 נכונותה (תהיה זו גירסה השלכת י■

עצמה. מצריים על תהיה) כאשר
בקיצונ ישראל את הדהים אל־תוהמי

בעי לאחרונה שהשמיע הדברים של יות
כושר- בעצם ספק הטיל הוא כוויית. תוני

 עלולה אל־תוהמי, גילויי אחרי
שונים. ממדים לקבל טענת־הרמייה

מצ של והתרבותית החברתית הצמרת
היסטו כעובדה עתה לקבלה עלולה ריים
ממש הבטחות על המבוססת מוצקה, רית
ה לשליח הישראלי שר־החוץ שנתן יות

הגדול. המסע לפני במארוקו, המצרי נשיא
ש כפי מתפקידו, הודח לא אל־תוהמי

שהת פאהמי, איסמאעיל לשר־החוץ קרה
 רק נאמד ננזף. לא גם הוא למסע. נגד

פרטיות״. ״השקפות ביטא שהוא
 שהוא להנחה מקום שיש מכאן

 של סמויות מחשבות כגלוי כיטא
 הדבר יוכן וכך — עצמו הנשיא

במצריים.
 ראשי כי המצרים ישתכנעו אם

 צינית, כצורה אותם רימו ישראל
ה ההישגים כל בלא־היו ייעלמו

השלום. של פסיכולוגיים
הת ״מילוי הדדי״, ״אמון כמו מושגים
מר תפקיד ממלאים ו״נדיבות״ חייבויות״

בשי אותם שומעים המצרית. בתודעה כזי
 יאמינו אם ושעל. צעד כל על פרטיות חות

ה את לרעה ניצלה ישראל כי המצרים,
 להעלות הדבר עלול בה, נתנו שהם אמון

״ה אודות על ישנים סטראוטיפים מחדש
הרמאי״. יהודי

 שהשלום רב סיכוי אין כזאת, באווירה
 י מצריים בניתוק הכרוך הישראלי־מצרי,

 עלול הוא מעמד. יחזיק הערבי, העולם ■מן
קודם. ואף סיני, החזרת אחרי להתמוטט

 כעוד זאת יכין לא בגין מנחם אם
 מול הנורא עיוורונו ביגלל מועד,

 עלול הוא הפלסטינית, הכעייה פני
 של היחידי ההישג על אסון להמיט

מצריים. עם השלום — ממשלתו
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