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 בעזרתן סימנים. אותם יש הספרות לאותן סיפרה. מסמל ריבוע כל חשבונית. חידה זוהי
ריבוע. של סמל כל מציין סיפרה איזו למצוא יש וחיבור, חיסור פעולות של

 לשם הפך האופוזיציה״ של הטלוויזיה ״תחנת המונח
 לטלוויזיה. בקשר רק לא אולם בז׳נבח. בוועידת־השלום דבר
 המישלחות לחברי הן הידועים בין היה בדנבה הזה, העולם צוות

ידועי־שם. לעיתונאים והן השונות
 המתנגד הישראלית העיתונות נציגי מבין היחיד אולי, הוא, זה שצוות העובדה

 מן ידועי־שם עיתונאים הכל. על-ידי ביותר למבוקש אותו הפכה הממשלה, לקו
 המיזרח, מן או (ניוזוויק), דדדבורשגרייב, ארנו או (לה־מונד) רולו אריק כמו המערב,
 לחתימת (ועד ערביות מארצות או (איזבסטיה), פיודוב סרגיי או (טא״ס), יגורוב כפיטר
 שליחו או אבנרי, אורי הזה העולם עורך ליד העת כל נראו אלמונים), יישארו השלום

לביב. יגאל לוועידה, המיוחד
 לפני ימים כמה לז׳נבה שיצא לביב, מספר בוועידה השבועון צוות פעולת על
 כדי ההפרדה, שיחות תחילת עד שם ושנשאר וערבים, רוסים עם מגעיו להכנת אבנרי,
 ועידת־השלום. להמשך הקרובה, בנסיעתו ערביים נציגים עם פגישות לאבנרי לקבוע

לביב: מדווח
 עיתונות ראשי נסיונות להדיפת גם מוקדשת להיות צריכה היתד, בז׳נבה הפעילות

עבודותינו, להפרעת ישראל
 ישראלי עיתון מראשי כמה, כולל לשם, שבאו העיתונאים שראו לאחר למשל, כך,

 ומקדים המישלחות, כל בין בלתי־רגילה מיוקרה נהנה הזה העולם השבועון כי נפוץ,
 לפנינו לסגור מנסים החלו להתרחש, והעתיד המתרחש על מהימן במידע כולם את
הדלתות. את

 כי קבעו אחר־כך עצמם. דעת על ועד והקימו אלה עיתונאים התכנסו אחד יום
 הוועידה הנהלת הוועידה. של הפתיחה בטקס מייוצגים יהיו עיתונים אילו יקבע הוועד

 עיתונים רק כי החליט החדש הוועד ואילו ישראל. לעיתוני מקומות ששה רק הקציבה
לשבת. מהזכות ייהנו יומיים

סי הבוסתורי הרו
ד דע מיי שנו  לנו. רבה אהדה העת כל שגילו הוועידה, לראשי הלכתי הדבר, לי כ

 החלטת את רבה בתדהמה שמע גרגואר, מר העיתונות, של ההסדרים על האחראי
 קואליציונים, עיתונים של כזו החלטה תיתכן לא כי אמר הוא הישראליים. העיתונאים

 שהוגשו הרשימות את בדק הוא זכות־הכניסה. את אופחיציוני מעיתון למנוע המכוונת
 בין הזה, העולם מקום נפקד אכן כי והתברר מישרד־החוץ, ביוזמת הוועידה להנהלת

הזכות. בעלי
 היה אבנרי ואורי הנכנסים, לרשימת הזה העולם את להוסיף גרגואר הורה מייד

הבאים. בין
 גרומיקו- פגישת את הסדיר אבנרי אורי כא הישראלים לעיתונאים שהתברר לאחר

 מחברי קיבלנו לכן קודם עוד דעתם. על מהם כמה להעביר הקינאה החלה אבן,
 במצריים למתרחש נגעו הם סקופ. בבחינת הוא אחד שכל דיווחים, הרוסית המישלחת

 לעיתונאים זה מידע מסרנו הצפויים. הסובייטיים־ערביים ליחסים וכן הוועידה, לגבי
 חברי מבין שאיש כיוון אולם ישראל. לאזרחי חשוב מידע בו ראינו כי הישראליים,

 כי לטעון החלו אחר, ישראלי עיתונאי עם אף להיפגש הסכים לא הרוסית המישלחת
נברא. ולא היה לא עימנו שישב הרוסי הדיפלומט וכי הפגישה, עניין את המצאנו

 יעבץ, צבי לפרופסור רוסי אותו פנה גרומיקו־אבן פגישת לאחר ויום הגורל רצה
שייקה אחרונות, ידיעות לשליח הפגישה על סיפר יעבץ אותו למישלחת. נילווה שהיה

הישיבה מאולם יוצא גרגואד
? אופוזיציה או קואליציה

 והעביר מהימן, היה רוסי אותו עם הפגישה על שלגו הדיווח כי שנוכח בן-פורת,
יוק. — הרוסי כי לטעון המשיכו העיתונאים יתר לעיתונו. טוב סיפור

 הבעייה שוב היתד, שעבר, הרביעי ביום הכוחות להפרדת השיחות החלו כאשר
שישי. יום של בפגישות צילומים להתיר הסכים האו״ם הבאים• הצדדים צילום של

 את בחוץ לצלם אישור לי שנתן לגרגואר, פניתי בבוקר, למקום, הגעתי כאשר
 קיבל בן־ישי) רזן (בניהול הקואליציה״ של ״הטלוויזיה של הצוות כי ואמר המישלחוח,

בפנים. או בחוץ או לצלם יכול צוות כל כי הדגיש הוא בפנים. לצלם אישור
 לשווא. אולם בחוץ, גם לצלם אישור להשיג ניסו בן־ישי, רון כולל הצלמים, כל
 את בדרך וראיתי הדיונים, אולם לכיוון פניתי לצלמם, וגמרתי המישלחות, הגיעו כאשר

 רצו אישור, כשקובלו המישלחות. כבר הגיעו אם אותו שאלו אשר רון, כולל הצלמים,
הדיונים. אולם לכיוון עימם, ואני כולם,

 שוב, קראתי בפנים. לצלם אישור לי היה שלא כיוון השומרים, אותי חסמו כאן
 אופוזיציה, של חשיבותה את להעריך צריך אתה, צרפתי, בתור :לו ואמרתי לגרגואר,

 הממשלה, מול לנו, תעזור אתה לפחות הממשלה. עיתונות כמו מהעדפות נהנית שאינה
שלגו.״

 הדיונים את גם צילמתי כך להכניסני. להם והורה לשומרים, קרא חייך, גרגואר
 הוא גם יציג מעתה כי בסוף הודיע אשר בן־ישי, רון של הנדהמות לעיניו בפנים,

האופוזיציה״. של ״הטלוויזיה בתור עצמו את
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