
ת הוא ח׳לף ברים של גיותר הגדול החלוםהלוחם מנוחת  הזמן בל להיו
 את להקדיש יוכל שבו ליום מייחל ח׳לף מישפחתו. עם

כיום, כבר בהישג־ידו נמצאים אלה דברים כי מודה, הוא בנותיו. ולשתי לאישתו עצמו

ת נמצא הוא בי אחד לרגע אף שוכח אינו הוא לדבריו אך ח  עובדה מישטר״כיבוש. ת
ת הזמן זה לא בי מרגיש ח׳לף מנוח. לו נותנת אינה  ללחן עליו קודם :טובים חיים לחיו
מיות המטרות הגשמת למען הפרטיו השלווה תבוא המטרות כשיוגשמו בני־עמו. של הלאו

נ

שר־ד,ביט הכחיש שבועיים לפני
 שיוחסו דברים וייצמן, עזר ,חון
ב מעריב. של במוסף בראיון לו

 :באומרו וייצמן צוטט זה ראיון
 לא לאומית להכוונה הוועדה ״אם

 תיטען ולא פיסית לאלימות תטיף
במ פלסטינית מדינה להקים שיש
 להיות יכולה היא — ישראל קום

 הפרטנר שיהיה הפוליטי, הגוף
שלנו  ולמשא־ומתן.״ להידברות '

 אלה דברים הגדיר שווייצמן למרות
 הזרקורים שוב הופנו כ״שקר״,

ה האישים ואל הזו הוועדה אל
בראשה. עומדים

 מונה לאומית להכוונה הוועדה
 ששניים אחרי חברים, 19 כיום

הצי כלל את מייצגת היא גורשו.

 הכבושים. בשטחים הפלסטיני בור
 המימשל״הצבאי אפילו שכזו בתור
 כרים ממנה. להתעלם יכול איננו
 הבכירים המנהיגים מן הוא ח׳לף

ה על השפעתו בוועדה. והבולטים
 בה הנופלות וההחלטות מדיניות
 היא ודלף של אישיותו גדולה.

ההשפעה. כוח את בידיו שנותנת

הביוב
משוכלל הכי

 המהפב- הדמות אחורי ף*
י  המשלהבים הנאומים נית, ״

 אדם עומד הנזעמות, וההפגנות
המתו דבריו השלו, קולו שונה.

 האלגנטי לבושו בדרך־כלל, נים
 עולמו השקפת תמיד, המצוחצח

 הנעים, סבר־פניו רחבת־האופקים,
 האגרוף איש לתדמית ניגוד מהווים
 ההמונים. את המשלהב הקמוץ,

אינטלקטו מטבעו הוא ח׳לף כרים
 הדוחפות הן הנסיבות מתון. אל

עורו. את לשנות אותו
גיב־ על עומד ח׳לף של ביתו

המר הנוף רמאללה. בפאתי עה
לירו עד מגיע ממנו, הנשקף היב,

 ההר פיסגת על הנראת שלים,
אנ בזעיר ארמון הבית, באופק.

 על מעיד ,1927 בשנת שהוקם פץ,
 ח׳לף מישפחת של הרב עושרה
 ה- שבעיר. המכובדות מן הענפה
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