
ביטול. של תנועה בידו החווה מדלי שישב יוסי ך
 יקח לא זה ייפול. ״הוא אמר, הוא ״סאדאת?״ • י

זמן.״ הרבה
 והחלפנו אירופית, בבירה נפגשנו שנה. לפני היה הדבר

 ממדרגה ידען הוא האיש במרחב. הצפוי על דיעות
ראשונה.
 הידוע ״כבל בסקרנות. שאלתי אותו?״ תפילו ״איד

ניכרת.״ עוצמה בעלי קומוניסטיים כוחות במצריים אין לי,
זז■ אמר אותו,״ יפילו הקומוניסטים ״לא

הצבא.״ ״אלא איש,
 סאדאת ימני. הוא הצבא ״הלא הקשיתי. ז״ ״מדוע

אותו?״ יפילו למה במילחמה. ניצח
 ״שום בפסקנות. האיש קבע הנשק,״ ״ביגלל

נשק.״ כלי מעמד להחזיק יכול אינו צבא
 מחשבה בי שעורר תסריט, באוזני האיש פיתח וכאן

 וחלפים. נשק המצרי לצבא לספק יפסיקו הסובייטים רבה.
 לא האמריקאים מארצות־הברית. נשק יבקשו המצרים

 המצרי הצבא היהודי. הלחץ ביגלל להיענות, יוכלו
 התיסכול יילד הלאומניים הקצינים בקרב נשק. בלי יישאר
 במקומו סאדאת. את יפילו הם אחד בהיר וביום ויגבר,

 לפנות יהיה הראשון מעשהו לאומי. חדש, קצין יבוא
 ציוד של מאסיבית אספקה לקבל כדי מוסקבה אל שוב

צבאי.
 כי זו, בשיחה להיזכר הרביתי האחרונים בשבועות

 לסרט, הפך התסריט חיה. נבואה במו כיום נראית היא
הבד. על עתה המוקרן

יש■ הנשק. אספקת את הפסיקו הסובייטים
 הלחץ אמריקאי. נשק לאספקת מתנגדת ראל ^

גובר. סאדאת על
■ ; ■ ! ■ !

 על דיבר הוא עמוקה. בעצבות שקע צרפתי ןך*
וגדל. נולד שבה ארץ מצריים. 1 יי

 הוא בופה,״ אני בקהיר, מבקר ״כשאני
 המיזרח של כלכותא הפכה ״היא אמר.

התיכון.׳׳
 ביותר היפים הרבעים באחד ימים כמה לפני ישבנו

 נערות שבעים. אנשים התהלכו מסביבנו פאריס. של
 דהרו עליזים צעירים האחרונה. האופנה במלבושי התהדרו

אופנועים. על
 חיים עכשיו מיליונים. שני למיליון, נבנתה ״קאהיר

 עיתונאי־חוץ ברחוב. ישנים אנשים מיליונים. שמונה בה [
 אינם אז וגם מראש, שבועיים לאירופה שיחות מזמינים ך

 של ביותר המהודרים ברבעים אותן. שיקבלו בטוחים
ביכלל, מים שאין או — הברז את פותח כשאתה קאהיר,

מחריד!״ זה ממש. שחורים מים שנוזלים או
הת קאהיר של — התשתית — האינפרה־סטרוקטורד,

 משאבי דבר. בה הושקע לא שנה עשרים מזה מוטטה.
 המונים זרמו' שעה אותה למילחמה. הוקדשו מצריים
 ומן ההרוסות מערי־התעלה המצרית, לבירה נוספים

המורעבים. הכפרים
 הרכה עוד בך להמשיך אי־אפשר ״פשוט

משג כולו הערכי ״העולם הצרפתי. אמר זמן,״
 מו־ ארץ יש הערכי העולם בלב והנה, ופורח. שג

הת לבוא מוכרחה דומה'להודו. היא בת-רעב.
פוצצות!״

הישראלים, ״אתם, :ואמר עיניו את כי נעץ מצרי ך*
סאדאת!״ את גומרים 1 י

 המתרחש על שיחה וגילגלגו באירופה, אי־שם נפגשנו
 תלה נשיאו, של מושבע אוהד האיש, במצריים. כיום

מאשימות. עיניים בי
 את לקדם כדי עצמו את סיכן ״סאדאת

 ״את הסביר. הוא התיכון,״ במיזרח השלום
לוז עושים אתם ומה עימכם. השלום
 הוא גדול. סיכון היה זה הטכם־הבעיים. את עשה ״הוא

 הערבים, אחינו את מפקיר שהוא נגדו לטעון שעלולים ידע
להסתכן. מוכן היה הוא הפלסטיניים. אחינו את ובעיקר

חשבון.״ מתוך אבל י
 ישראל תחתום זמן־מה שאחרי היה החשבון

 מחווה תעשה או סוריה, עם הסבם־ביניים על
הפלסטינים. בלפי חשוכה

 לבצע סירבה היא זאת. עשתה לא ישראל ממשלת
 עם להסכם הדרך נחסמה וכך בגולן, משמעותית נסיגה

הפלסטינים. בלפי הנוקשה בעמדתה המשיבה היא סוריה.
 המנהיג הערבי, בעולם מבודד נשאר אל־סאדאת אנוואר
ישראל. עם הסכם שעשה היחידי הערבי

 בכך פומבית, התפארו, אף ישראל מנהיגי מזה: גרוע
 מדינות־ערב, שאר ובין מצריים בין לפלג שהצליחו
גדול. ישראלי הישג כעל זה מעשה על והכריזו

 ההגמוניה את רבה במידה מצריים איבדה מכד בתוצאה
לגדולה. עלתה סוריה, יריבתה, הערבי. בעולם

 סאדאת של ביוקרתו קשה פגע הדבר !
 במצריים מסויימים בחוגים וגם הערכי, בעולם
עצמה.
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 פנים העמיד הוא ציני. צחוק הפליט אמריקאי ׳ך*
השטח לפני מתחת המתרחש על הרבה היודע כאחד 1 1
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 סוכן הוא כי העמדודפנים, זו היתד. לא ואולי במצריים.
ארצוודהברית. של לביון המרכזית הסוכנות של בכיר

 באופן שאל לסאדאת?״ נשק לתת ״למה
 הנשק את וניתן קצת, עוד ״נחכה ריטורי.

הבא.״ לאיש בכר
 עם דיבר הסי־איי־אי איש נוכח. הייתי לא זו בשיחה

כך. על לי סיפר וזה בכיר, אירופי כתב
 סאדאת של ימיו האמריקאי, הסוכן לדעת

 ביגלל הן — רגע כבל ליפול עלול הוא ספורים.
 הנד הכלכלית המצוקה ביגלל הן הנשק, בעיית
הערכי. כעולם הבידוד כיגלל הן ראה,
 יעיל כוח אין כמובן. הצבא, ז ההפיכה את יבצע מי

במצריים. אחר
לדעת. קשה המנהיג? יהיה מי
 אל-גאמסי, עבד־אל־ראני הוא תכופות המוזכר שם
 יום־הכיפורים, מילחמת את שהכין הצבא, מפקד

.101ה־ בקילומטר מצריים את ושייצג
 רושם שם ועשה באירופה, מכבר לא ביקר גאמסי

 בבריטניה, שהתחנך תרבותי, רציני, שקול, אדם מצויין.
אותו. משבחים הכל מצויינת. הופעה בעל

 שהוא בכך במצריים גאמסי הואשם 101 שיחות (אחרי
 רק זה ״אולם יריב. אהרון עם המידה על יתר התיידד

 האמריקאי. הסוכן טוען יוקרתו,״ את והעלה לו עזר
 שהאנגלית כך על התלונן אך יריב, על טובות דיבר גאמסי
טובה.) די אינה יריב שבפי

 אל־שאזלי, סעד הוא זה בהקשר המוזכר אחרי שם
 הודח שאזלי התעלה. את שחצו הצבאות על שפקד

 הפיכה של במנהיג צורך יהיה אם המילחמה. למחרת
בחשבון. לבוא עשוי הוא סאדאת, נגד

אפ ״איך האמריקאי, הסוכן אמר ״אולם,״
 מי ? הפיכה בראש יעמוד מי מראש לדעת שר

 ? 1952 יולי לפני עבד-אל-נאצר גמאל על שמע
 מוכר שאינו לגמרי, חדש קצין שיבוא ייתכן
המצרי.״ הצבא לחוגי מחוץ
שוחר־מילחמה, הרפתקן לאומני, קנאי להיות עלול זה

שונא־ישראל. קיצוניות, כל־ערביות השקפות בעל אדם

 את להנהיג מצריים תחזור בדלילה, ואז,
ישראל. נגד חזית-המילחמה

המצב. חומרת את משקפות אלה שיחות רבע
הער בכפריה לנעשה רתוקות ישראל שעיני בשעה

 במצריים מתפתחים ובלבנון, הכבושים בשטחיה ביים,
הרי־סכנות. להיות העלולים תהליכים

ה ככיוון הפועלים גורמים גם יש אומנם,
בולמים. גורמים לפחות, או, הפוך.

 סין לעבר פריצת־דרך היתד, אספקת־הנשק, במישור
 לייצור ענפה תעשייה מכבר זה הקימה סין העממית.

 ברז את סגרו שהרוסים אחרי הסובייטי, לנשק חלפים
 פריטים, הרבה מסין להשיג יכולים המצרים האספקה.
 — שבידיהם מערכות־הנשק לתחזוקת להם הדרושים

 ולסוגי־ציוד הסוגים מכל לטאנקים מיג, למטוסי חלפים
אחרים.

 המבקשת מדינה כבל לתמוך כדאי לסין
 העיקרית. אויבתה מכרית־המועצות, להינתק

 שאינה האמריקאית, שהממשלה מאד ייתכן
 כיגלל למצריים, נשק כעצמה לספק עדיין יבולה
במשי לסייע סין את ביקשה היהודי, הלחץ

זו. מה
 בעת סאדאת. להצלת הרבה נעשה הכלכלי במישור גם
 נסיכי־הנפט מילאו ערב, בחצי־האי שלו האחרון הסיור

 מדינות- מילאו באירופה, בסיורו עכשיו, האחד. כיסו את
השני. כיסו את אירופה

 כל שלא לבך דאגו גם האירופיים ידידיו
 לטווח־ארוך, השקעה כצורת יהיה הסיוע

 מיידים צרכים לסיפוק ישמש חלק ושלפחות
המצב. על יקל שזה ייתכן הצרכנים. המוני של

 סאדאת של -תמונתו אין הביגערבי במישור אפילו
 וסוריה, אש״ף בין הגורלי העימות ביגלל כולה. שחורה

 השניים בין ועראפאת. סאדאת בין היחסים מחדש התהדקו
 מסויים דימיון כאשר דו־ערכיים, יחסים תמיד קיימים היו

 שפרצו התכופים האישיים המשברים על מאפיל באופיים
ביניהם.

 אש״ף שילוב למען מירצו בכל פועל מצידו, סאדאת,
 עראפאת של בשיבחו מפליג והוא המדעיים, בתהליכים

הזדמנות. בבל
 ערא- על לאהרונה אמר מתון,״ איש ״זהו

 בהסדר־שלום. רוצה ״הוא לאיש-שיחו, פאת
פלס מדינה לו והציעו לז׳נבה, לבוא לו תנו

 והוא וכרצועת-עזה, המערבית בגדה טינית
קונסטרוקטיבי.״ גורם יהיה

 ישראל. בידי הוא המפתח דבר, של סופו ך*
 אובדת• עומדת כדרכה, ישראל, וממשלת ^

להחליט. יודעת ואינה עצות,
 מצריים עם הסדר־הביניים של המוצהרת המטרה

 המנהיג שהוא מפני סאדאת, של מעמדו את לחזק היתה
במרחב. המצוי ביותר המתון הערבי

 מיצרי את למצריים ישראל ממשלת החזירה כך לשם
בארות־הנפט, ואת סיני,

 — וכדאית מחושבת השקעה זו היתה
י א נ ת !מעמד יחזיק שסאדאת ב

ה עשתה ההסכם, למחרת אולם ת ו  עצמה ממשלה א
ל כדי הכל י פ ה  כל ממנו מנעה היא סאדאת. את ל

 פעלה הערבי, בעולם אותו לבודד עזרה נוסף, מדיני הישג
אמריקאית. אספקה ממנו למנוע כדי

קצו כשני כחבל הממשלה מחזיקה כרגיל,
תיו.

הסבם־בעיים, על סאדאת עם לחתום !נכון היה אם
 בדי הבל, את עכשיו לעשות שיבעתיים נכון אז כי

מעמדו. את ולבצר להצילו
 לוועידת להגיע זו: כשעה פירושו, ״הבל״

 תוב־ לפרסם הפלסטינים, את בה לשלב ז׳נכה,
סבירה. ישראלית נית-שלום

ההתקד את שוב תתניע בך, ממשלת־ישראל תנהג אם
 מחדש אל־סאדאת לאנוואר יעניק זה השלום. לקראת מות
 תיבלם כך כדי ותוך הערבי. בעולם המנהיגות כתר את
העלו עצמה, ובישראל הכבושים בשטחים ההידרדרות גם
נוראה. שואה עליגו להביא לה

ליפול. סאדאת עלול כך, ממשלת־ישראל תנהג א ל אם
רבין. יצחק לממשלת שהיו הדלים ההישגים גם יאבדו אז

 כנקו־ אלא ישמשו לא שהוחזרו השטחים
גבו כל לאורך — הבאה למילחמה דות-זינוק

ישראל. לות

חמישית. שיחה אזכיר שיחות. ארבע זכרתי
 אוסטריה, ראש־ממשלת שאמר האחרונות המילים 1 י

:היו כשנפרדנו,
 הוא זה, ברגע סאדאת! למען ״התפללו

ישראל!״ מדינאי מכל יותר לכם חשוב

החדה

—
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