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 (סי-איי- ארצות-הברית של לביון זית
וושינגטון. ליד אי),

ש הראשי החשיבה צוות :נוכחים
 אינם שמותיהם הסוכנות. מנהל ליד

 בל- נזק לגרום מבלי לפירסום, ניתנים
ה של הביטחוניים לאינטרסים יתוקן
 הם שלהם שמות״הצופן החופשי. עולם
וג׳ורג׳. ג׳אק ג׳ון,

היום. המועד:

ל או ליהודי מתחפש הוא האם :ק׳ג
 בעולם או בישראל אותו שתלו האם ערבי?

הערבי?

י ■1 ■ 1ו

ץ  קודם הבאה: השיטה את מציע אני נ ג׳
ן ה נחשוב כ  נשתדל אחר־כך נמצא, הוא י
. לברר ו ה צרי אנחנו ידיעות, לנו אין מי

תתחיל. ג׳ק, ההגיון. לפי לפעול כים

 לו מסרנו אנחנו להפילו. שרצו סאדאת,
 גרמניה, ממיזרח עמיתינו פעולת על דו׳׳ח

 סאדאת במשרדו. מכשירי־האזנה שהתקינו
שלנו. איש היה

 הוא סיסקו• אליו הלו אחר־כך :ק׳ג
 שעברה בשנה שאמר כמו לסאדאת, אמר

מל לו לתת יכולים הרוסים חביבי, לנאצר:
 לך לתת יכולים אנחנו רק אבל חמה,

הישר־ את לסלק יכולים אנחנו רק שלום.

פ שהישראלים בתמורה. דבר שום קיבל
אותו. דפקו שוט

ץ ה הסוכנויות הפיצו ואחר־כך כן, :ג׳
שהו סאדאת, את דימינו שאנחנו רוסיות

 לחוזה־ ההסכמה את במיומה ממנו צאנו
 צברי, עלי הדחת ואת ישראל עם שלום

 ואחר־כך מסיני, הישראלים סילוק תמורת
 את סילקנו לא הסחורה. את סיפקנו לא

 לחץ עליהם הפעלנו לא ואפילו הישראלים,
רציני.

ח______ א ______מ

אחיתופל ץ  את הפך פודגורני—סאדאת הסכם :ג׳
 ניב־ פיה. על התיכון במיזרח שלנו הקערה

איד שאנחנו אומר הוא משתולל. ממש סון
 הסוכן את לתפוס מסוגלים שאיננו יוטים.
ה ההישג את לסובייטים שהביא הגאוני

הזה. עצום
 גאוני. מוח כאן שפועל ספק אין :ג׳ל!

 סוכן פועל התיכון במיזרח מקום באיזשהו
.20ה־ המאה של הגאון שהוא סובייטי,

הסוב הסוכן ז׳ורגה, את זוכרים ז ג׳ורג׳
 והודיע היפאנית לצמרת לחדור שהצליח ייטי

 הגרמנית? ההתקפה מועד על מראש לסטאלין
 הזה. לסוכן בהשוואה כלב הוא לדעתי

אליו? להגיע איך מיהו? אבל

 להניח שעלינו חושב אני או.קיי. 1 דלן
 ושהוא עליון, מדרג רוסי סוכן כאן שפועל
כערבי. מוסווה

כישראלי! לא, :ג׳ורג׳
: ץ ׳ המהל את ננתח הבה נקפוץ. אל ג

 סודגורני להסכם הגענו איך האחרונים. כים
לו? גרם מה אותו? איפשר מה סאדאת?—

 בקאהיר שלנו האיש קל. זה :ג׳ורג׳
 האנשים סאדאת. עם מאוד הדוק מגע קיים
אויבי של ההכנות את לגלות עזרו שלנו

 דרש סיסקו הכבושים. השטחים מן אלים
 רשמי לחוזה־שלום מוכן שהוא להכריז ממנו

 את ישיג זה שתמורת והבטיח ישראל, עם
לנסיגה. ישראל הסכמת

ג' ר ו  סאדאת הדיח זה הסכם פי על :ג׳
 הודיע בקאהיר, מוסקבה של בני־הברית את
־כר. לחוזה־שלום, נכונות על

ה על ישבנו הצלחנו, בקיצור, :ג׳ץ
 כיום שולטים היינו נמשך, זה אילו סום.

 למה החוצה. בדרך היו הרוסים בקאהיר,
קרה? לא זה

רג׳ ו הצ מי נברר אם השאלה. זוהי :ג׳
ה מיהו נדע הזה, המהלך את לסכל ליח

הסובייטי. סוכן

 הוא תשכחו, אל יארינג? אולי :ק׳ג
הז זוהי במוסקבה. זמן המון כבר יושב

בשבילם. דמנות
רג׳ ו  בסדר. הוא יארינג שטויות, ג ג׳

 ב־ ולירושלים. לקאהיר שאלות העביר הוא
רש לחוזה־שלום מוכנים שהם ענו קאהיר

.בירושלים אבל מי. . .
ץ בירושלים? מה :ג׳

 בירושלים משהו. כאן יש זהו! ? ג׳ורג׳
הבינ הגבול את שמקבלים להודיע סירבו
 דחפו דראשון. המיכשול היה זה לאומי•

מוסקבה. לזרועות סאדאת את
ק  סיסקו נסע אחר־כך תקפוץ. אל ג ג׳

 גילה סאדאת התיכון. למיזרח רוג׳רס עם
 בין הסכם כימעט היה גמישה. די עמדה
לירושלים. נסע אחר־כך וסאדאת. סיסקו

ץ  30 של נסיגה לסיסקו הבטיח דיין ג׳
 בסדר דיין הסדר־ביניים. תמורת קילומטרים,

 חה־ מרוסיה, בא שלו שאבא למרות גמור.
האיש. לא זה חה־חה.

למח אבל מצידנו. בסדר דיין ? ג׳ורג׳
 הבטיח שדיין גולדה הכחישה היום רת

 מה לכל בפירוש התכחשה וירושלים משהו,
שהוסכם.

ץ בטוח? אתה גולדה? המממממ. :ג׳
ק  תלוי סאדאת את השאירה היא כן. : ג'
ב להתלחש התחילו מביש. במצב באוויר,
ולא לישראל, שלום הבטיח שסאדאת מצריים

 להיכנע סאדאת את הכריח וזה :ג׳ורג׳
 ולחתום פודגורני את להזמין הרוסים, ללחץ
שנה. 15ל־ חוזה איתו

 חיבל מי תקלה? כאן היתר, איפה :ג׳ון
פה?

ק הפכפך. הוא כמובן. סאדאת, :ג׳
רג׳ ו  טוב. איש בסדר. היה סאדאת :ג׳

 להיפך, חיבל. הוא לא שיכול. מה כל עשה
סיסקו. עם ההסכם בשביל ראשו את סיכן

 סא־ את רימה הוא אולי סיסקו? :ג׳?]
 אחר לפודגורני? ירוץ שסאדאת כדי דאת,
 מפלגה יש ושם מאיטליה, באו הוריו הכל,

.עצומה קומוניסטית . .

ן ו  זהירות; קצת בחורים, בבקשה, :ג׳
 לסאדאת, הבטיח הוא גמור. בסדר סיסקו
ה מילוי את להשיג לירושלים הלך והוא

המממממ. ירושלים. הבטחה.
ג' ר ו  שהחבלה ברור ירושלים. כן, :ג׳

 העמדה לולא מירושלים. זה במיקרה באה
 סאדאת היה לא ירושלים, של השלילית

 קצת נגלגל בואו לרוסים. להיכנע נאלץ
הזה. הכדור את

ץ  את לרוסים נתן בכלל מה או.קיי. :ג׳
 הסכימו איך במצריים? שלהם עמדת־הכוח

 ואנשי־הטילים הטייסים את להכניס המצרים
לארצם? שלהם

רג ו  חיל־האוזיר של ההפצצות־לעומק :,ג׳
 כמה רק במצריים היו אז עד הישראלי.

למוסק נאצר רץ אבו־זעבל, אחרי יועצים.
 ,23מיג'ם־ צוותות־אוויר, טילים, וביקש בה

הכל.
ץ  לכם יש ירושלים. פעם עוד ד,מממ, :ג׳

זה? בכיוזן משהו עוד
ה היועצים התחילו בכלל איך ל ג׳ק
ה התבוסה בגלל למצריים? להגיע רוסיים
 זאכא־ טס אז ששת־הימים. במלחמת מצרית

לקאהיר. רוב
לכך. גרמה ישראל :ג׳ורג׳

 לדעה ׳להצטרף שעלי חושש אני :ץזג
ה הסובייטי הסוכן כי הסכמנו ובכן, זו.

בירושלים. יושב התיכון במיזרח עליון
הש שם לו יש יושב. סתם לא ? ג׳לן

 שיכול איש זה המדיניות. על מכרעת פעה
 ששת במלחמת המהלכים לגבי להשפיע היה

 בעומק, מצריים הפצצת על להחליט הימים,
להסדר־ביניים, בלתי־סבירים תנאים להעמיד




