
מחדש! לחשוב אסור
)11 מעמוד (המשך

 של ״עמדות־הפתיחה" לגמרי. שונים
 הן הפתיחה. עצם את מונעות פרס

 משא־ומתן כל לאי־פתיחת גורמות
הא מטרתן זוהי כי וברור — שהוא

מיתית.
 הגדרה בין להבחין ״יש •

עצ הגדרה לבין לעם עצמית
פלסטי מדינה •טפירושה מית
לה.״ מתנגדת ירדן שאפילו נית,

התחכ של מלאכת־מחשבת זוהי
 הגררה פירושה עצמית הגדרה מות.

 לקבוע העם של הזכות כלומר: עצמית.
 רוצה הוא מישטר ובאיזה מדינה באיזו

 על כשמדברים אותו. מייצג ומי לחיות,
 הפלסטיני, העם של עצמית הגררה
 רלוונטית. אינה כלל יררן של הריעה

 להגדרה זכות לעם שיש שאומר מי
 את להגדיר לו שאסור אן עצמית,

 שולל פשוט — אחרת או כך עצמו
העצמית. ההגדרה זכות את ממנו

לאחוז אסור למה.. •
 ישראל למה בעמדות-פתיחה,

מופ עירומה, להופיע צריכה
וותרנית?״ שטת
 על הדיבור חרף דמגוגיה. זוהי

 מריני משא־ומתן כל פתיחה", ״עמדות
 מוסכם, כללי ליעד מראש מכוון רציני

 לעיתים משא־ומתן(קשה, ניהול תוך
 תנאיו הזה, ליעד הדרך על קרובות)
ופרטיו.

 לפני קלאסית: הפכה שכבר הדוגמה
 לירושלים. אל־סאדאת אנוור שבא

 משה בגין(באמצעות מנחם לו הבטיח
 שליח עם חשאית בפגישה דיין,

 כל את לו להחזיר במארוקו) סאדאת
 אחר־ רק האחרון. המילימטר עד סיני,

המשא״והמתן. התחיל כך
 היה לא שהוא נובע פרס מדיברי

 כ״עמדת קובע היה וכי לכך, מסכים
 אף תחזיר לא שישראל פתיחה"

 שסאדאת מובן מסיני. אחד מילימטר
 עוד כל בא לא הוא ואכן — בא היה לא

 וממשלת־ ממשלת־גולדה בארץ שלטו
רבין־פרם.

 כן ועל זו, לפירכה מודע היה פרס
לשאלה: תשובה להקדים מיהר

 השוואה בל לעשות ״אין •
 מצריים, עם שהיה לתהליך

ושומ ביהודה שהבעיה משום
כמה.״ פי מסובכת רון

 מה? אז יותר. מסובכת שהיא ברור
 נכונה כן יותר, מסובכת שהבעיה ככל
 חוזה- לחתימת שהביאה הגישה יותר

מצריים. עם השלום
 בהגדרה הדיון בכל השתמש פרס

 וגוש־ הליכוד של הסיפוחיסטית
ושומרון." ״יהודה אמונים:

 של המרכזית •״הבעיה
 היא ושומרון ביהודה ישראל
 התושבים עם היחסים מהות

 היחידי הסיכוי ירדן... ועם
 על־ידי הוא לפיתרון להגיע

 הנוגעים הערבים עם הידברות
 הוא המרכזי והנושא בדבר,

 מייצג מי היא הבעיה הייצוג.
הפלסטיני.״ העניין את

 כלולה והיא מאליה, מובנת התשובה
 עצמם הפלסטינים רמון: של בהצעותיו

 כל כאן אין אותם. מייצג מי יקבעו
 להם לתת צריכים פשוט שאלה.
הנהגתם. ואת עצמם את להגדיר
 מפני וכל, מכל זאת שולל פרס

 תושבי התשובה: את היטב יודע שהוא
 עצום, ברוב יקבעו, המוחזקים השטחים
 אין משום־כך אש״ף. אותם שמייצג

 הוא לבחור. להם להניח מתכוון פרם
 הוא כאשר ,1976ב־— פעם זאת ניסה
 לקיים איפשר אז שר־הביטחון. היה

 הערים ובכל מקומיות, בחירות בגדה
אש״ף. אנשי נבחרו החשובות

 בין לבחור צריך ״אם •
 ירדניים נציגים עם ערפאת
 עם ירדן ובין בעיניו, שייראו
 גם שייראו פלסטיניים נציגים

 עם חוסיין עדיף בעינינו,
 שאפשר פלסטינית נציגות

איתה.״ לדבר יהיה
 מי לבחור״? צייר נקרא.״אם מה
בדיברי הטמונה התשובה לבחור? צריך

 את ייצג מי לבחור צריכה ישראל פרס:
 המונעת הגדרה זוהי הפלסטינים.

משא־ומתן. כל מראש
 הנציגים את קובע אינו ערפאת
שו בירדן דיבור־סרק. זהו הירדניים.

 הוא — והדיקטטור דיקטטורה, לטת
 לעומת אותו. ייצג מי יקבע — המלד

 ולא חוסיין לא כי הוכח כבר זאת
 בנציגים לבחור מסוגלים ישראל

 חוץ פלסטינים, אין פשוט הפלסטיניים.
 האשפתות, מן עלובי־נפש מכמה

 העם את לייצג עצמם על שיקבלו
אש״ף. דעת על שלא הפלסטיני

 להידבר שלנו נסיון ״כל •
 חוסיין, את ירחיק ערפאת עם

מעוניינים.״ לא אנו ובזה
 מאה הוכח זה לתת. מה אין לחוסיין

המפורס הירדנית" ״האופציה פעמים.
 פרס שימעון שרק פוליטי, פגר היא מת

 לרכוב מתעקשים עוד רבין ויצחק
 עם משא־ומתן כי נראה אולם עליו.
 אילו אפשרי. עדיין ביחד וחוסיין אש״ף

 וארצות־הברית. ישראל לכך הסכימו
לפרס. חסן המלד הציע זאת את

 ישראל היתה ״אילו •
 היה זה עצמית, בהגדרה מכירה
 לשול ערפאת את להחזיר אומר

 הדלת דרך המשא־והמתן חן
האמריקאית.״

 ערפאת את ״להחזיר פירוש מה
 לא מעולם המשא־והמתן״? לשולחן

 מפני משא־ומתן, היה ולא שולחן היה
 משא־ כלל ייתכן לא ערפאת שבלי
 הפשוטה השאלה לשמו. הראוי ומתן
 במשא־ בכלל מעוניינת ישראל אם היא

ומתן.

ש  הכל את לעשות כיום •״י
 לוועידת־ תנאים לגבש בדי

 של ועידה לעשות ולא שלום
תנאים.״

 אלא זה אין איך יפה. נשמע זה
חסר־תוכן. מישהק־מילים

 עולה האלה הניסוחים **כל
 אף ומדהימה: פשוטה אחת מסקנה ^■/
 חסן על־ידי שנאמרה אחת מילה לא

 הוא פרס. של לראשו חדרה לא לפרס
 המלך, אמר אשר מכל לחלוטין מתעלם

המוחלט. ההיפר את ואומר
 ורפי וייצמן עזר דמון, חיים

 מחדש לחשוב מציעים אדרי
 אי- פגישת לאור הבעיה על

 כאילו ממנה מתעלם פרס פראן.
מעולם. היתה לא

 תוכנית־ את לפרס הציע חסן המלך
 כל חתומות שעליה פאס, של השלום

 וגם לוב), (מלבד הערביות, המדינות
 קובעת תוכנית־פאס וסוריה. אש״ף
 — אחד מצד לחוזה־שלום: ברור בסיס
 לביטחונה: וערוכות בישראל הכרה
 1967 לגבולות נסיגה — שני מצד

 ישראל. לצד פלסטינית מדינה והקמת
 מייצג לבדו אש״ף כי קובעת גם היא
הפלסטיני. העם את

 דחיה מהווים פרס דיברי
זו. הצעה של טוטאלית

 רבין. יצחק שותפו, פרס על עלה
 את תקף חסר־תקדים תוקפני בנאום
האש בפניהם והטיח למיפלגה, חבריו

 רבין: לדיברי בעלילת־דם. הגובלת מה
 להכיר וחבריו) רמון הדרישה(של עצם

 עצמית להגדרה הפלסטיני העם בזכות
 וגורמת האש״פי״ ל״טרור סיוע היא

 במיפלגת־ כי נראה יהודי. דם לשפיכת
המילולית. להפקרות גבול אין העבודה

 12ב־ החליטה בגין ממשלת
 מהווה תוכנית־פאס כי 1982 בספטמבר

 ישראל". ״להשמדת תוכנית למעשה
 השבוע ייצגו רבין ויצחק פרס שימעון
 בתוקפה עדיין שהיא זו, ישנה החלטה

ממשלת־ישראל. של רישמית כהחלטה

 הנסיעה הוצאות כי נראה
 כספי של ביזבוז היו למארוקו
המדינה.

עצמי להרס חזקה ננויה בעל הוא

הנה ם5השו
 נתב־ את תשיג
 נאום של היד
 נהנא מאיו שר

תו ו ס מ 1  או
גרפולוגי לניתוח

מט הצעת־אי״אמון זאת יתה ך*
 הפעם אחת. עוד כהנא. מאיר עם 1 (

 בשנים תימניים ילדים של היעלמם על
 ניסה כהנא המדינה. של הראשונות

התימנים. את להסית
 העניין ריק. אולם לפני נאם הוא
 צ׳רלי ח״כ נאם ואחריו כרגיל, נגמר,
 במקום השאיר כהנא כי ראה הוא ביטון.

 לקח ביטון נאומו. של כתב־היד את
הזה. העולם לידי אותו והעביר אותו

 הניתוחים, על־פי וקפדן. קטנוני
 אחד מצד מרגשות. מושפע לא כהנא

 מדוייקים למדעים נטיות בו יש
 קטנוני הוא שני מצד לוגית. ולמחשבה

מדי. וקפדן
 כפי לשלמות, כפייתי דחף בו יש
 מאוד מחשבתו אותה. מבין שהוא

 אפשר אך להתבטא, לו קל מהירה.
 מאוד בריכוז. הפרעות אצלו לראות

וה־ רגישות״יתר בגלל אינטואיטיבי.

בחנ*/:

1111311
וחתון ערמומי

גבוה עיצב׳ במתח

מלחצים לחלות יכול

בכתב־יד, עמודים שיבעה אלה היו
 כהנא. של הצבע — צהוב נייר על

 עצבנית. ביד נמחקו, נכתבו, המילים
 חלק מנוקדות. המילים מן גדול חלק

 מודבקים. קטעי־עיתונים הם מהדברים
 על הרבה שלימד כתב־יר — הכל בסך

האיש.
 לגרפולוג פנה הזה העולם
 את שינתח ביקש שגב, חזי הירושלמי

 שהמציא שגב, כהנא. של כתב־ידו
 בעזרת עובד משלו, גרפולוגיות שיטות
 פיתח שלו התוכנה שאת מחשב,
 כתב־ כי להדגיש ביקש שגב בעצמו.

 שאינה בעברית, הוא אליו שהועבר היד
כהנא. של שפת־אמו

 לו יש כי עולה כהנא של מכתב־ידו
 הוא מסויימת. וכאריזמה כושר־שיכנוע

 לקבל ושונא לעלבונות, מאוד רגיש
 מיטיב הוא כאילו פגים מעמיד נזיפות.
 ריעות בעל מאחרים. יותר להבין

 מי על אהוד לא ולכן צר ואופק קדומות
אותו. מבינים שאינם

 בעל סנוב. כמו מתנהג שחצן.
 דברי־ עקשן. מאוד מופרז. ביטחון ,

 מייחס מאוד. חריפים שלו הביקורת
 ושקוע מישניים, לדברים חשיבות
לשיט נטיח לו יש טפלים. בדברים

 כמסודר. להיראות רוצה הוא תיות.
 בעל עירניים. אנשים מעריך מאוד

ובכתב. בעל־פה מאוד טוב כושר־ביטוי
 לפעול ומשתדל בעצמו בוטח

 חסר־ הכרתו. לפי אובייקטיבית, בצורה
להסתכן. ונוטה אחריות

 או לשפוט עלול הוא להסתכן נטיה
 מוטעית, בצורה מהלכים לעשות
 עם יחד מפרטים. ולהתעלם להגזים

וכושר״המצאה. מקוריות בו יש זאת
 אידיאליסט. שעושה. במה מאמין

 בטוח הוא אותו. קיפחה שהחברה חש
 הוא העולם. את שיתקן הטיפוס שהוא

אידי עקרונתיו. בצידקת משוכנע
 מדיעותיו. להזיזו ואין מקובע, אולוג

 ציביון זו עקרוניות לובשת לפעמים
 בדבקות להסתפק יכול אינו מדיני.
 וברוב המקודשים, לעקרונותיו אישית
 לכן כללי. לחזון־גאולה נתפס קנאותו

 וכרודן לרעיונותיו כלוחם מתגלה הוא
פוטנציאלי.
 אחרים, על מרות מטיל לכאורה

 ממצוקת להתפטר שואף למעשה
 חזקה נטייה בעל ומעצמו. עקרונותיו

עצמי. להרס

 העיסוק ומתוסכל. מתבודד
 כעין כהנא בשביל הוא הפוליטי
 אותו המשחרר שסתום־ביטחון מיפלט,

מלחצים.
 יודע מצויין. פסיכולוגי חוש לו יש

 ערמומי מאוד אנשים. בין לתמרן
 כדי עד להתפרצויות, נוטה וחתרן.

 יש משחקים." ולא הכלים את ״שוברים
 מה מהבלתי־רצוי, להשתחרר קושי לו

 וגורם המתחים את אצלו שמחזיק
 מחשבותיו מאוד. גבוה עיצבי למתח

 נוטה ומקורי. עצמאי יציבות. אינן
ויכולת דרמאתי חוש רודן. להיות

ה
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