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 :עימו סאדאת של סיבותיו רבים.

בישר העם את לשכנע רוצה הוא
דר בצדקת הכנסת נבחרי ואת אל
 מעדיף הוא כוונותיו. ובכנות כו
 הוות־ החוגים את להזמין כן על

 לרכך כדי בישראל, יותר דניים
הישראלית. הממשלה עמדות את

הזדמ בוודאי זו אבנרי לאורי
 הנשיא של קנקנו על לתהות נות

ה דיעותיו את ולהרצות סאדאת
 הכרת האם היא, השאלה ידועות.
עבור לסאדאת אבנרי שחב התודה

 וייצמן בגין, של השמות בו פיעים
 במקום מופיע היית אתה ואתה,

 העם האם באמתי! הראשון...״
 ב־ בנו היכר, שסאדאת שכת הזה

 חרשים כולנו האם יום־כיפור?
 לגבי שלו המאיים הטון למשמע

 שב־ ההכרח ולגבי במאי 26;-ד
פלסטינית? מדינה של הקמתה

 אבנרי — רביעית נקודה י•
יש ביחסי האסימטריה את מקבל
בי השלום ובתהליך ומצריים ראל
 שוטח הוא מאליה. כמובנת ניהן
ש־ לבו מישאלת את סאדאת בפני

חקק ובלפור הרצל תאומים
נקודות ארבע

אי הלבבי והאירוח המעדיף היחס
 כמה אותו. להכשיל עלולה נה

בעי צורמות שלו בראיון שורות
שאלה. סימני ומעוררות נינו
 אבנרי — ראשונה נקודה •

 עזר את לשכנע לסאדאת מייעץ
ה ״אתה להתפטר: שלא וייצמן

 עליו. השפעה לו שיש היחידי איש
מו קצת להתפטר.״ שלא לו תגיד

 ימשיך שלנו ששר־הביטחון זר
 נשיא של בקשתו בגלל רק לשרת
 אוייבת, (עדיין אוייבת מדינה
 מוחלט אינו הזה שהשלום משום
 מדינה בהקמת בעצם מותנה אלא

ירושלים). ובהחזרת פלסטינית
 אומר אבנרי — שנייה נקודה י•

 מר לגבי בעיה ״יש לסאדאת:
בי שעד יודע בוודאי אתה בגין.
 לא בגין מר בירושלים, קורך
 עם רציני באופן מעולם דיבר
 אבנרי לא.״ פעם אף ערבי. אדם
לסאדאת בראיון להחניף נהנה

כ הכנסת, חברי בפני שוב יופיע
המנ של הטבעית זכותו זו אילו
 לעורר מעז הוא אין המצרי. היג

 את הראיס מימש לא מדוע השאלה
בפ לנאום לבגין לאפשר הבטחתו

בקאהיד. העם מועצת ני
 ב־ שוב להרהר לאבנרי כדאי
מופ שבחים שלו. הראיון סיגנון

 ביקורת כל ללא לסאדאת רזים
 שאינם בוודאי ולאיומיו !לעברו
אובייקטיביות. על מעידים

חקק,. וכדפז־ר הרצל
ירושלים

׳ו־ידות - כמוות עזה
 קטנה מודעה בעיקבות

ב,,מעריב״ שהתפרסמה
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אמור כבר: נאמר דא כגון על

בקרית־ארבע לידידינו

ו ק ז ו ח צ מ א ו

 שמר נעמי
הורוביץ מרדכי

 הזכיר לא מדוע בגין. את ולהשמיץ
 לא הוא גם כי לסאדאת זה במקרה

ב יהודי מנהיג עם מעולם דיבר
הז לא מדוע ובעצם רציני? אופן
 ה־ הנאצי עברו את לסאדאת כיר

 עמד שבהן בשנים אנטי־יהודי
לאו שיחדור תנועת בראש בגין

מית?
 אבנרי — שלישית נקודה !•

 ואומר: סאדאת על שבחים מרעיף
 היה אילו במינו. מיוחד דבר ״זה

בישר דעת־קהל סקר כיום נערך
מו והיו פופולריות של סקר אל,

 מי לך ואומר ידידיו הם מי לי
אתה.

תל־אביב שלם, אבנר
 המשוררת־מל־ של המודעה •
גלופה. ראה — שמר חינה
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