
חיש הסדר-הביניים של חתימתו למחרת חיח ה ץ
ראלי־מיצרי. !

 לא היא ישיבה. נתקיימה בקרמלין נידח בחדר־ישיבות
 צדדית, לכניסה מבעד נכנסו משתתפיה ברבים. נתפרסמה

תשומת-לב. למשוך מבלי
 הצד היו לא בטלוויזיה, הישיבה צולמה אילו גם אך

 ברז׳גייב ליאוניד מילבד המשתתפים. פני את מכירים פים
ברבים. ידועים שאינם אנשים אלה היו גרומיקו, ואנדרי

לזהותם. מצליח היה איש־ביון רק
 חמיזרח־חתיכון לענייני המומחים היו אלה

 המיסלגח חקג״ב, הסובייטי, מישרד־החוץ של
 וכיון מחקר ומוסדות הסובייטית הקומוניסטית

שונים.
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קודרים. היו ברז׳נייב ליאוניד של הפתיחה בר,י יי*
ה את לטשטש טעם ״אין פתח, ״הכרים,״ |

מוחצת. תכוסה נחלנו עובדות.
ובאר במצריים מיליארדים השקענו השנים ״במשך

 במצבנו כי לכם לומר צורך אין האחרות. הערביות צות
ש מפני זאת עשינו מאד. יקר קורבן היה זה הכלכלי,

 במערך מכרעת חשיבות יש למיזרזדהתיכון כי סברנו
שלנו.״ הגלובלי

לשולחן. מסביב נשמע הסכמה של מילמול
 תרד הזו העצומה ההשקעה שכל סכנה צפוייה ״עכשיו

 את להפסיד עלולים אנו מצריים. את הפסדנו לטימיון.
הבינ מעמדנו על הדבר השפעת כולו. המיזרח־התיכון

!״קטלנית להיות עלולה לאומי
בהתפרצות קולו את כרז׳נייב נשא לפתע  בוושינגטון חזה ״היהודי :כלתי־־רגילה זעם ו

ובינ דטאנט, על לנו נאם הוא אותנו: דפק
לאפנו:״ מתחת המיזרח־התיכון את גנב תיים

 המנהיג באה. שבה מהירות באותה חלפה ההתפרצות
שלנו. הערכת־המצב זוהי ״ובכן, :החדגוני בקולו המשיך,

 ולעבור אותנו לנטוש סאדאת את שיכנע ״קיסינג׳ר
 שטחים לו להחזיר ההבטחה תמורת האמריקאי, למחנה
וצבאי. כלכלי סיוע לו ולתת

בדמשק. הזה התרגיל על לחזור קיסינג׳ר ינסה ״מחר
שטחים, לסאדאת: שהבטיח דבר אותו לאסד יבטיח הוא

האמריקאי. המחנה אל סוריה העברת תמורת ונשק, כסף 1
 כלפי שיטה אותה יפעיל הוא ״אחר־כך

 עמדותינו את נאבד יצליח, זה אם עראפאת.
במיזרח-התיכון. האחרונות החשוכות
 מה היא: טוואריטשים, לכם, מציג שאני ״השאלה

זי זאת למנוע כדי לעשות
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 אחד הקומוניסטית, מהמיפלגה קשיש יורוקראט ך*
 ושהצליחו סטאלין בתקופת בחיים שנשארו מאותם ■1

 הראשון היה כרושצ׳וב, תקופת את גם בשלום לעבור
רשות־הדיבור. את שנטל

 בקול אמר ראשון,״ מזכיר סוואריטש לדאוג, מה ״אין
 בעל- אנטי-אימפריאליסטי לוחם הוא אסד ״הנשיא חנפני.

 מחרחרי-המיל- של למזימות ידו יתן לא והוא עקרונות,
ה בקבלת־הפנים הציוניים. וסוכניהם האמריקאיים חמה

לו.״׳׳ שערכנו אחרונה
 שיסע אלכסנדרוביץ׳,״ מיכאיל שטויות, תדבר ״אל

כמוני, בדיוק יודע ״אתה בגסות. דבריו את ברדנייב
 הוא אם שלו, הסבתא את גם לאמריקאים ימכור שאסד נ

לו.״ כדאי שזה יחשוב
 לא עראפאת ״החבר איש־המיפלגה, גימגם ״אבל...״

האימפריאליסטית...״ לכנוסייה ייכנע
 מהדוד ממושקף צעיר מישרד-החוץ, איש
 אכל מצטער, ״אני :דבריו את שיסע החדש,

מג נתקיימו שככר מהימנות ידיעות לנו יש
ההער אמריקאיים. ושליחים עראפאת כין עים
נכונה.״ — כרדנייב טוואריטש של כה

 בעל גבר אל ברז׳נייב פנה יורי?״ אומר, אתה ״מה
השולחן. בקצה שישב נוקשה, ארשת־פנים
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(אלוף־מישנה) פולקובניק אל הופנו העיניים ל ך*
הנו הוותיק. הקג״ב איש בוגדאנוב, איוואנוביץ׳ יורי *4

המזכיר. של המייוחד מאמונו נהנה שהוא ידעו כחים י
מהורהר. ניראה הוא להשיב. מיהר לא שב־השיער הקצין
האמריק עם עסק יעשה שאסד סכור ״אני

 מרשה ״אני באיטיות. השיב יוכל,״ אם אים,
 היינו כמקומו, אנו היינו שאילו לומר לעצמי
צורה.״ כאותה נוהגים
 איוואנו- יורי ברז׳נייב. של שפתיו על חלף דק חיוך

 הערה להשמיע מעז שהיה בחדר היחידי האיש היה ביץ׳
לו. מותר היה שזה היחידי וגם — כזאת

שאל. ״ועראפאת?״
״״כנ״ל י הקג״כ. איש חשיב !

 שמבטו ברז׳נייב, אולם בחדר. השתררה מעיקה דממה
שיש רואה ״אני לפתע: אמר הקצין, של מפניו סר לא

קדימה.״ יורי. רעית, לד
 לגו יש ״אבל הפולקובניק, אמר חמור,״ הוא ״המצב

 בטיק- רק להפעילו רגילים שאנו סוכן, לנו יש סודי. נשק
הזמן.״ שהגיע לי נדמה קיצוניים. רים

 ממושמעות קריאות הפקידים פלטו לשולחן מסביב
 איפה?״ ״סוכן? התפעלות. של

הקצץ. אמר כמובן,״ ישראל, ממשלת ״כתור ■ 9 ■
 לנחש היה ניתן אך רם, בקול ספקנות הביע לא יש ^

אמון־יתר. עוררו לא ׳שהדברים הבעות־הסנים פי על
 חג- לכם אתן .סוואריטשים, חייך. איוואנוביץ׳ יורי

בעבר. פעולתנו על מה
וושינג תצליח שפא החשש התעורר שעברה ״בשנה

 אש״ף את לבלום כדי וחוסיין, רבין בין הסדר להשיג טון
 לאמריקה, לבוא אלון לגנרל קרא קיסינג׳ר האחרון. ברגע
 דרש הוא ירח. עם הסדר־חלקי לעשות לו הציע ושם

יריחו. באיזור סימלי, שטח מייד לחוסיין להעביר  אילו קורה היה מה לכם לומר צריך־ אינני
 חיה הירדני הדגל זח. מחוכם תימדון הצליח

רואים חיו הגדה תושכי המערבית, לגדה חוזר

 וידידינו נגדו, לקום פוחדים וחיו חוזר שחמלו־
לפינה. נדחקים היו כאש״,ט

ברי מחוסר ממש. האחרון ברגע הידיעה את ״קיבלנו
ישראל. בממשלת שלנו האיש את להפעיל החלטנו רה

 לגלות לא כדי בדיוק, פעל הוא איך לכם אגלה ״לא
 אינה כי החליטה ישראל שממשלת היה הסוף זהותו. את

 כלליות.״ בחירות לערוך מבלי יריחו על לוותר יכולה
ציחקה. הקג״ב איש

 אמר שכו מיכרק, לאלץ שלח רכין ״הגנרל
להו לו וחורה יריחו׳, כיגלל לבחירות נלד ,לא
 לשום מסכימה אינה שישראל לקיסינג׳ר דיע

ירדן. עם חסדר-כיניים
 על סוסית השתלט אש״ף הפרק. מן חוסיין ירד ״כך
 ועי־ :ההמשך את יודעים ואתם המערבית, הגדה תושבי

לאדם.״ עראפאת והזמנת דת־ריבאט
גאוות־ניצחון. של רגע לעצמו הירשה הקצין

 ״אתה לסדר-חיום, כרז׳נייכ חזר ״ועכשיו,״
ז־״ דומה משחו לעשות מציע
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 טוואריטש בעיות, ״אץ :נמרצות השיב חקג״ב יש

ברז׳נייב. 1<
 ישראל אם רק קיסיגג׳ר עם עסק לעשות יוכל ״אסד

ברמת־הגולן. כלשהו שטח לו להחזיר תסכים
 ישראל כממשלת שלנו לאיש נגיד ״אנחנו

ה כל את נפוצץ וכד תוקף, בכל לכן■ להתנגד
כראשיתו.״ עוד עניין

 בעל צעיר, איש-קג״ב אמר להוסיף,״ לי מותר ״אם
 נארגן ״אנחנו ישראל. לענייני האחראי יהודית, חזות

בגו שטחים החזרת נגד כמחאה בישראל, גדולות הפגנות
 חריפים מאמרי־מערכת נכניס גוש־אמונים. את נגייס לן.

 להזיז שמוכן מי שכל נכריז בתל-אביב. לעיתוני-הערב
 את נסתום בוגד. הוא אחת ישראלית התנחלות אפילו

הזמן!״ כל לנו המפריעים האלה, הארורים ליונים הפה
 אבהית. בצורה כימעט ברז׳נייב, חייך טוב,״ ״טוב,

כאלה.״ בשיטות הצלחנו פעם לא זאת. ״עשו
יש ״ממשלת להרצאתו, הקשיש הקצין חזר ״ובכן,״

הסדר- לשום מסכימה אינה שהיא לוושינגטון תודיע ראל

 תתפוצץ בכך החזרת־שטחים. בו שיש סוריה, עם חלקי
קיסינג׳ר. של הצעד־אחר־צעד מדיניות

 לדיון לעכור אז נאלצים יהיו הצדדים ״כל
 כמרכז. אש״ף יעמוד כף כללי. הסדר על
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 בצניעות. הימהם ממישרד־החוץ הממושקף צעיר ך*

ביישני. בקול אמר מדי,״ ■אופטימיים נהיה ״אל 1 1
 פח יבינו הם גמורים. אידיוטים אינם ״הישראלים

 הם מועד. בעוד ההגיוניות המסקנות את ויסיקו מתרחש
 בחסות ישיר, למשא־ומתן איתו ייכנסו באש״ף, יכירו

 לרגלינו.* מתחת הקרקע את ישמיטו וכך האמריקאים,
 של הישראלית מהמחלקה הצעיר הבחור מתחרהו,

בבוז. הגיב חקג״ב,
 פאוולו־ כורים הישראלים, את מביר ״אינן•

ה לעניין נוגע ״כשזה ככיטול. הפליט ביץ:״
מטורפים. הישראלים פלסטיני,
 נגד המוניות הפגנות ישראל ברחבי נערוך ״אנחנו

 ישראל עיתוני בכל נפרסם אנחנו בפלסטינים. ההכרח
!״בוגד הוא אש״ף בכנופיות להכיר שמוכן, שמי

 ומייד בגרונו, כיחכח הקשיש, אלוף־המישנה מפקדו,
תשומת־הלב. כל שוב אליו הופנתה

 כ■ שלנו האיש את נפעיל זה כעניין ״גם
ממשלת-ישראל.

 לעולם תנהל שלא תכריז שהממשלה לכך יביא ״הוא
 תנאי בשום אש״ף, הקרוי אירגץ־המרצחים עם משא־ומתן

 בישראל. מכיר שהוא יכריז אש״ף אם אפילו צורה, ובשום
 קיר.״ אל מקיר הכנסת, של רשמי אישור לזה ישיג גם הוא

כ מטופשת עמדה תקבל בישראל דעת־הקהל ״האם
מישרד־החוץ. של מחלקת־ד,תעמולה איש פיקפק זאת?״

 תעשה ״דעת־הקהל בבוז. הקצין זרק ״דעת־הקחל!״
לח!״ שיגידו מה

פרובו איזושהי נארגן אולי ביטחון, ״ליתד
 שאל ז״ ישראל את שתשגע בינלאומית, קציה

 למשל...״ מהקג״ב. היהודית החזות כעל הצעיר
?״ באו״ם ״משחו רגע, הירהר הוא

 בשבילך. עניין ״זהו גרומיקו. ■אל קצרות סנה ברז׳נייב
 לישראלים שתגרום החלטה איזושהי באו״ם שתתקבל דאג

!״מכליהם לצאת
״ה פני-האכן. בעל שר־החוץ ענה ״כסדר,״

 החלטה איזו להעכיר מזמן ככר רצו ערבים
להגישה:״ להם נגיד הציונות. נגד מטומטמת
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 רשוודהדיבור. את שוב נטל הקשיש פולקוכניק ך*

להז נדאג הבא. בשלב גם באו״ם להשתמש ״אפשר | |
ב ידרוש, ישראל כממשלת שלנו ״האישלמועצת־ד,ביטחון. אש״ף מנת

 המועצה.״ את תחרים שישראל מכף, תוצאה
 ממישרד- הספקני הצעיר התפרץ בזד״״ מאמין ״אינני

 שהערבים מה ידיה במו תעשה לא ישראל ״הרי החח.
 מהאו״ם!״ ישראל את לגרש — להשיג הצליחו לא

 אמר זח,״ את ישיג כירושלים שלנו ״האיש
כתוקף. חפולקוכניק

 יזקוף הערבי העולם באו״ם. מרכזי מקום יקבל ״■אש״ף
 מבודדת תהיה מצריים חשבוננו. ועל אסד חשבון על זאת

 וסאדאת קיסינג׳ר סוריה. עם להתחרות ותצטרך לגמרי
בידינו. תהיה היוזמה התגוננות. בעמדת יהיו

 היא ישראל. מצד היסטריות לתגובות יביא זה ״כל
 בגדה חדשות התנחלויות תקים היא לבנון. את תפציץ

 חומרתו, בכל מחדש יתלקח חסיכסוך ובגולן. המערבית
באש.״ יעלו קיסינג׳ר של הישגיו וכל
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 לגמי חלפה לא דאגתו אך מרוצה, ניראה רז׳נייב ^
 יוכל בירושלים שלך שהאיש בטוח באמת ״אתה רי. *■

זה?״ כל את להשיג
 ״טווא• היוד. לעצמו הרשה הקשיש הקצין

ו ידעת אילו ברז׳נייב, ריטש ה י האיש...״ מ
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