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ומפ המנצח. המצרי הצבא בעד עצר הוא,
ז האש אה סיק

 אלא במצריים, רק לא נשמעה זו ׳המיהה
 המילחמה פרוץ אחרי ארצות־ערב. ־ בבל

 הוא שחקים. אל-סאדאת י יוקרת הרקיעה
 בעל־החלסה, כמנהיג עצמו את הוכיח

הג עבד-אל-נאצר שגמאל במקום שהצליח
 זח. מעמד סיכנה הפסקת־האש נכשל. דול

ני־ אף כשלעצמו. חמור היח זה ■
י השלישית הארמיח תור! ר ח א  

 ל־ שואה כגדר היח חפ&קת־האש
סאדאת.

ש כאיש רק לא עתה נראה הוא
 גם אלא עתי בסרם הקרב את הפסיק
 נחל הישראלי האוייב בפח. שנפל כאדם

 ותוך הפסקת־האש, ,אחריי גדול ניצחון
המצרית. התמימות •ניצול

 לעוכדת־קכע, הניתוק חסד אילו
 צריכה חיתח השלישית והארמיח

 חיה והרעב, הצמא מפאת להיכנע
 אני־ מישטרושל את ממוטט הדכר
אד־םאדאת. וויאך
 באופן להתגלגל הדברים התחילו לכן

מסחררת. ובמהירות דרמתי,
 צבא לשגר החליטו ומוסקבה סאדאת

 האר־ את להציל כדי למצריים סובייטי
 בשי- לאיים לפחות או — השלישית׳ מיה

אל-סאדאת תבע הרגע, להכשרת גיורו.

 ורפואות, מיס מזון, לאספקת פתח
 ו־ תחמושת נשק, למישלוח לא אד

האר כל הפיכת :כלומר תגכורת.
 הר־צופים למעין השלישית מיה .

 מפקחים כשמשקיפי־יהאו׳׳ם חדש,
השיירות. על

ותה מחדש, התכנסה מועצת־חכיטחון
 חאר-ם, של חיל-חימם מי׳שלוח על ליסה •

 ב- שנכנסת בשעה המשקיפים. על נוסף
ה הגיעו תיגרת־ידיים, נערכה ירושלים

במועצת גם מצב לאותו כימעט דברים
 חחלטה שדרשו הסובייטים בין הביטחון, ,

 תהת לעכבה. שרצו חסינים ובין מהירה
 האדם מזכירות גם נכנסה העימות, לחץ

המשקי הגיעו שעות ותוך גבוה, להילוך
ם  ,חיל־האו״ם של הראשונים והכוחות י

למצריים.

חץ ו יול ם ע הצדדי
 הבעייה שעה, לפי נפתרה, כף ך*

 חבעיות אולם הקרקע. שעלי הבוערת ■6
נפתרו. לא העיקריות

ש כמצכ נשארו הצכאות שני
 כניגוד ארוכה. לתקופה נסכל איני

 ששת• מילחמת שלאחר לקווים
יח ונוחים קצרים שהיו היימים,

 קשים הם הצוכחיים הקווים סית׳
ה על מאיים צכא כשכל כיותר,
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 על לפיקוח אמריקאי-סובייטי צבא לשלוח
הפסקת־האש.

 הנן. במצב הועמדו הסובייטיים הכוחות
ה הסידורים לעריכת הראשונים, הנציגים
לקאהיר. הגיעו כבר במקום, דרושים

 הרתעה. ולשם כף, על כתגוכח
 כט• האמריקאים הכוחות הועמדו

הכן. צכ

ו0האור תשני םום1י
מישורים. בשני התנהלו עניינים

 החלטה נתקבלה במועצת־הביטחון 1 ן
 על לצוות הוחלט תחילה חחלטח. אחרי

 עם עמדו שבהם לקווים לסגת הצדדים
לתוקפה. הפסקת-האש כניסת

לאמרי נוח זה מצב מסויימת, מבחינה
 אי- שעצם מקווים הם ולסובייטים. קאים

 הצדדים לשני תכתיב הקווים של הנוחיות
להסדר־קבע. המו״מ לגבי פשרנית עמדה

 לשחרר ישראל תוכל לא אלה, בקווים
בכו להחזיקו תצטרו היא צבאה. את

 כבד י עומס יטיל והדבר מתמדת, ננות
 שיחד ■ מקווים האמריקאים כלכלתה. על
 הדבר ישכנע עצמה׳ המילחמה לקחי עם
 למשא״ומתן .להיכנס ישראל ממשלת את

המוחז השטחים להחזרת ולהסכים מזורז׳
שלום־קבע. תמורת י קים

 אל־סא- של שמצבו מקווים הסובייטים
 להפסקת־ שהסכים אחרי דומה. יהיה דאת
 עליו יחיה הניצחון, את להשיג מבלי אש

 שהם־ הערבי ולעולם המצרי לעם להוכיח
כדאית. היתה סקת־האש

הי כמחרה להשיג יצטרף הוא
 כדיעכד שיצדיקו פוליטיים, שגים

 הפסקת• את וגם המילחמח את גם
 רק אפשריים כאלה הישגים האש.
פשרה. שד כדרר
 עתה' זקוקים הצדדים שני :כן על יתר
 והדבר — ובכסף בנשק מאסיבית לעזרה
המעצמות. בידי עצום מכשיר מהווה
 ניכסון, הנשיא אמר אלה הנחות סמך על

 טובים התיכון . במיזרח השלום שסיכויי
האח השנים בעשרים מאשר יותר עתה

_ ■ רונות.

תכתיב או הסכם
 הוא אבל חלף, הבינלאומי עימות ך*

מרחיקות־לכת. תוצאות אחריו השאיר \ (
 הישראלי־ערכי שהסיכסוף ככל
 נשמט הוא גלובאלי, יותר נעשה
 והערכים, ישראל מידי

 גובהו ■והסובייטים שהאמריקאים י ברגע
 איגד׳ הגלובאלי .העימות סכנת כי לדעת

הע מעשית אפשרות אלא חלום־בלהות,
 שהשגת הבינו הם לפתע, להתרגש לולה

להם. השייך עניין הוא י ההסדר
התוצ אחת תהיה שזאת יתכן

 מילחמת־יום• שד■ העיקריות אות
 אמריקאית־ החלטה :■הכיפורים
 הסדר, סוף־סוף לכסות סובייטית

 משכר של הישנות^ את שימנע
חרה-שואח. עולמי

הישי הצדרים מידי הסיכסוך הפקעת
וושינג מוסקבה בידי היוזמה ונטילת רים,
 ■ הפסקת־ כפיית עובדה. 'הפכו כבד טון,

 מראש, ישראל את לשאול מבלי האש״
בדיעבד, לישראל שהוכתב נוסח פי ועל

חסרת־משמ■ היתה זו החלטה
 כאופן קבע לא שאיש מכיוון עות, .

האלה. הקווים חיו מה מוסמף
 משא־ומתן התנהל הקלעים מאחורי

 שהגיע וושינגטון, מוסקבה בין קדחתני
הגי למעשה ביותר. חריפות להתבטאויות

 יותר חריף שני, אולטימטום הרוסים שו
ה את יפנה שצה״ל דרשו הם מהראשון.

לאס הדרך את ויפתח םואץ-קאהיר, ציר
 היתד! לא ישראל השלישית. ד׳ארמיה פקת

שב היד, הדבר פירוש כי לכך, מוכנה
 לחמש מצריים תוכל 'הקרובים שבועות
 את מגביר היה זה הארמיה. את ולתגבר
 תוכל האש חידוש של שבמיקרה הסעה

 את לכתר המתוגבדת השלישית הארמיה
 על־ידי לתעלה, שממערב הישראלי הכוח

לתעלה. ממיזרח צוואר־הבקבוק ניתוק
תי• שהדרך. הציעו האמריקאים י

לבאות. אות היא
כ נראה היה שנים שש כמשך

 ישראל.וארצות■ כץ נוצר אילו
כ מכשכש ״הזנב של מצב הברית
עתה. חלף זה מצב כלב״.

 הגדולות, המעצמות שתי נכנסו השבוע
 מגוי המרחב. זירת להוד רגליהן, בשתי'
 הס־ שיושג עד בה, להישאר עימן וגמור

רב. לזמן המילחמה חידוש שימנע דר־שלום
 עומדת ומצריים ישראל ממשלות בפגי

 אמריקאי* תכתיב פשוטה: צרירה עתה
הצד בין ישירה הסכמה או - סובייטי

הלוחמים. דים
 השניה שהאפשרות ספק אין

או לאור אכל שיעור. לאין עדיפה
 קדו־ הצדדים, כשני המנהיגים פי
הר חראשז־נה האפשרות עתה כה
״ , יותר. כה . . _ ו•

 111 בבד
,דיממו הדה

קדוש ווהן
לבוא יוכלו שחיילים

 אלה בימים מאחור. ונשאר■ לאיגוייס אשר לשעבר דוגמן הוא
 בשביל ״זה ב״דואגסטוו,״ כמלצר נוספות שטות עובד הוא

הלילה.- של המאוחרות בשעות אפילו ולשחות לאכול

טמזבו ם1•

נ דיונגוף, .בחזית לעבור ממשיבות הן
מר אלמוגי מיצעד בשלשות, או צמדים

 בם־ מתחילים הססגוניים הצבעים שים.
 בשדרדפרחים ומסתיימים בובתיים, ניים

 האסתטיקה ארוכות. חצאיות על מודפס
 אתמול-שלשום, כמו בהן זוהרת הנשית
מחודש. יותר ולפני

תשו את משכו אלגנטיות נשים שלוש
 לקראתן ספורים צעדים והעין, הלב מת

 חנה כרובי. ועודדה אחרוני הנד, את גילו
שבו לפני הגיעה כי לספר שמחה אחרוני

 חוזה באמצע ממש מארצות־הברית, עיים
שהס הראשון המטוס עם ״באתי הופעות,

 בארבע היום בעלי. ואת אותי לקחת כים
והח מרמת־הגולן, בעלי עם חזרתי בבוקר

נורא תל־אביב. על מבט להעיד לטנו

ד כאן השתנה לא דבר שום משוגה,
 מ*. מהירים בצעדים יצאה שרון לילי

 לזל חדש ניילון תיק בירד, הקאמרי, פסאז
כחו וחולצודטריקו בג׳ינס מריה בוטיק

 שחזר אריק׳ את לפגוש מיהרה היא לים,
 ב־ בישיביה עכשיו נמצא ״הוא מהחזית.
 שעה. חצי בעוד להיפגש וקבענו מטכ׳׳ל,

 מנשות כשהרבה בבית, ישבתי במילחמה
 השתדלנו י ופשוט אצלי, יושבות הקצינים
 ׳באמת היא גבוה.״ • מוראל על לשמור׳•
נ אותה לעכב יעז ומי ממהרת נראתה

דיזגגוף? של הצהריים שמש
 קלאסי צמד הן טבן ומישלין חנן מזל

 הטילחמה, של החמים כימים הנוף. של
 בנמל־הת־ החטובה גיזרתן את הציגו הן

מספרית בהתנדבות. עבדו שם לוד, עוטה


