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השלום. על לדבר כדי מתווכים,
כמש פשוטו התמונה, — הזאת התמונה

 שמתרחש מה החשוב. הדבר היא — מעו
 באולם־חישי- שיתרחש מה במיסדרונות,

כלל. חשוב אינו אולי בות,
 לחץ יוצרת היא מאיץ. היא הוועידה
 כאן, העיתונאים כלי־התיקשורת. באמצעות

 חלק הם — ספק־נרגשים ססק־מתוסכלים
 אל־סאדאת אנוואר המישחק. של חשוב

באמ טובה. מטרה למען בהם משתמש
 הגדול. הבינלאומי הלחץ נוצר צעותם

שתי שאסור היסטורית״ ״ועידה מתקיימת
 ויתורים, לעשות להתקדם, מוכרחים כשל.

 תיכשל. לא שהוועידה כדי בעיות, לפתור
 הדרמאתי, לחץ־הזמן את שיוצר מה זה

ל בגין מנחם את זה ברגע המטיס הלחץ
ארצות־הברית. את המפעיל אמריקה.

דו למלון. הכניסה לפני דממה לפתע
 והצלמים העיתונאים שבל מבטיח מצרי בר

 להסתכל, הוועידה, לאולם להיכנס יוכלו
הת בלי בשקט, התור, לפי ולצאת. לצלם

רגשות.
 נכנסו, שהראשונים אחרי התור? לפי
 אנשי־הביטחץ הדלת. על כביר לחץ נוצר

לשע שלנו שומרי־הראש ביניהם המצריים,
ב עומדים אינם שבוע, מזה ידידינו בר,

 לאולם־הקבלה מתפרצים העיתונאים לחץ.
ה בקצה בראש. הישראליים המלון, של
 לקומה המדרגות לרגלי האולם, של שני

אנשי־ביטחון. של נוספת שרשרת השנייה,

נר איך אורי, לי, ״תגיד הישראלית. לחת
?״ אש״ף של הדגל אה

 נייר, גיליון לוקח בחזרה, עולה אני
 הצבעים. את ורושם הדגל את לו מצייר
אותך?״ מעניין זה ״מדוע

 המישלחת כאשר דקה, לפני כי מסתבר
 שורה המצרים הניפו באולם, היתה כבר
 למלון. הכניסה שלפני תרנים על דגלים של

 דגל הניפו (בטעות סורי סובייטי, לבנוני,
 אחד), בכוכב ממנו השונה צפון־תימני,

 — ירדני אמריקאי, מצרי, או״מי, ישראלי,
 הישראלית המישלחת כי ברוד ופלסטיני.

כעת. רק זאת גילתה היא כך. על ידעה לא
 איש אומר אש״ף,״ של דגל ״הניפו

המישלחת.
 מבטיח אני אש״ף,״ של דגל לא ״זה

לאומי.״ דגל פלסטיני. דגל ״זהו לו,
 מתחמק הוא השקפה,״ של עניין ״זה

פוליטי. מוויכוח באדיבות
 שדגל- כשם אש״ף, של דגל אינו זה

אצ״ל. של או צה״ל, של דגל אינו ישראל
ב מתקדמים הדברים — פנים כל על

 ישראל משתתפת הראשונה בפעם מהירות.
הפלס הדגל בה שמתנופף בוועידת־שלום

 טוב מוגמרת. עובדה יצרו המצרים טיני.

מאד.
בעליזות. מתנופפים והדגלים חזקה, הרוח
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 ובטלוויזיה ברדיו מועברים הנאומים

 מקשיב. אינו כימעט איש סגור. במעגל
 תחת ריקים. נאומים אלה יהיו כי ברור
 המלון, של הפנימי בכביש מצטופפים זאת

מת- אחרים ומתווכחים. הדגלים, לרגלי
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 מסחרר בקצב הזורמות החדשות על תגובות ממנו ומבקשים אותו המקיפים עיתונאים
אבנרי. אורי הזה, העולם של הראשי העורך לשר. משמאל וואשינגטון. מירושלים

המדי דיגלי את בוועידה שמניפים מקובל,
המוזמנות.״ נות
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 העצמית, ההגשה בשיטת ארוחת־צהריים,

בריכת־השחייה. ליד
פשוט טוב. כל עמוס הארוך השולחן

תרנגו דגי־נילוס, שרימפס, לבחור: קשה
 סוגי כמה ובקארי, צלויות מבושלות, לות

 עוגות ליפתן, סוגי תריסר בסוף: בשר.
השפע בפני לעמוד אי-אפשד וממתקים.
משל הכל. מן משהו לוקחים והפיתוי,

המצ שהממשלה מהפינקס בתלושים, מים
לנו. סיפקה רית

 בן-פורת שייקח ויכוחים. השולחנות, ליד
 הדגל את שהניפו יפה היה לא שזה אומר

 אך שהניפו, טוב הסכמה. בלי הפלסטיני
מראש. לשאול היו צריכים

 לא מצריים דרוש. היד, שזה מסביר אני
 בבידוד להישאר לעצמה להרשות יכולה
השול לייד מדי מבודד היה המצרי מופגן.

 בחוץ, לפחות הריקים. הכיסאות בין חן,
 ש־ ברור להיות היה צריך חזותי, באופן

 אלא עצמה, בשם רק לא מדברת מצריים
ה והפלסטינים. מדינות־העימות כל בשם

שהמצ הממד את לוועידה החזירו דגלים
 ועי- ביגלל ממנה ושניטל בו, רצו רים

בטריפולי. דת־הסירוב
ה בעמוד הבליטה, המצרית העיתונות

 סארטאווי, עיסאם ד״ר של הודעה ראשון,
 שבה פאריס, משיחות מייועדנו אש״ף, איש

 סארטאווי סאדאת. יוזמת את נס על העלה
 לולא כזאת הודעה משמיע היה לא בוודאי

 מערא- ברור, רמז לפחות או הוראה, קיבל
 להחזיר עראפאת יאסר רוצה האם פאת.

 את ימצא האם ? שיווי־המישקל את לעצמו
 פרו־מצ- עצמאית, עמדה אל חזרה דרכו
מקווים? המצרים שכל כסי רית,

■! ■ ■
 הטלפריג- מתקתקים בחדר־העיתונות

ה את ושוברים עיתונאים יושבים טרים,
שבקו לחדרי חוזר אני לכתוב. מה ראשים

 מול המירפסת, על יושב הרביעית, מה
ה והבניין הפיראמידות של הנהדר המראה

שו וכותב מנה, בית של הישן ראשי
אלה. רות

הח ישראל, שידורי כתב קיטל, שלום
 כאשר הנכונה הפרופורציה את לכל זיר

 לי איכפת ״לא שולחן־האוכל: ליד אמר,
 כל שאזכור יום זהו אומרים. שאתם מה

היסטורי.״ תאריך זהו חיי.
התאריך?״ מה ״אגב, אמרתי. נכון,״ ״זה

 כי יודעים הכל אך השולחן. ליד צחוק
 נבוכים שעיתונאים למרות צודק, הוא

 ברצי- לעבודתם להתייחס עליהם כאשר
נות־יתר.
 .״1977 בדצמבר, 14ה־ ד, יום ״היום

בדי מוסיף ומייד בחגיגיות. קיטל, מכריז
בגין. מנחם על חה

המצרי הגנואר
 אולם קאהיר. לוועידת המצרית

העיתונאים בין להידחק נאלץ הוא

 מדליות של שורות ששלוש אלוף־נוישנה, בדרגת
 המשלחת חברי עם נימנה חזהו, את מעטרות

 וגס לו, הועילו לא המרשימים מדי־השרד
הוועידה. לאולם דרך לו לפלס כדי והצלמים

 שוברים אחרים העיתונות. במרכז ווכחים
 שיהןה משהו לדווח, מה הראש את לעצמם

 או שרואים ממה זשיחרוג ושונה חדש
סקו הטלוויזיה. אקרן מעל המיליונים יראו
צבע. בילעדיות. ידיעות פים,

 ה- אנשי העיתונאים, מילבד זאת, בכל
 בלתי- ריכוז כאן יש היומיומי, מיקצוע

 לראות המרחב. לענייני מומחים של רגיל
 מתווכחים, כאן, ויושבים עומדים אותם

משע גם מעניין. זה — הערכות מחליפים
 למקובל, מעבר היא ההתפתחות כי שע.

המדי לה. יכולים אינם הניתוחים ובמילא
 חדש לבוש לבשה עידן־סאדאת של ניות

ה וקני־המידה מהלומתי, דרמאתי, לגמרי,
תופסים. אינם שוב רגילים

ה המישלחת חבר סעד־אל-דין, מורסי
 איש שר־ההסברה, למעשה שהוא מצרית,

 רמה בעל אדם הוא תדריך. נותן השילטון,
שאי שאלה מכל בקלות מתחמק וניסיון.

 בכמה או בחיוך, הרבה אומר לו, נוחה נה
סתמיות. מילים
הישרא המישלחת ״האם :שואל אני

הפלס הדגל להנפת מראש הסכימה לית
?״ טיני

זה צורך. היה לא ״לא, בחיוך: מורסי,

פעם. בכל תריסר צלמים, י רק מכניסים
הישרא הטלוויזיה צוות עם בן־ישי רון
 איש לצוות. מצטרף אני לעבור. עומד לית
 איש- תאורן? בו. תפקידי מה שואל אינו

 הוועידה אולם דלת על נכנס. אני קול?
״מיסעדה״. כתוב:
 צופה־טל- כל ההיסטורי. המראה הנה,

 ממני. טוב אותו ראה בוודאי בארץ וויזיה
ה אתרטון בין בן־אלישר אליהו השולחן.
הרי הכיסאות הפיני. וסילאסוו אמריקאי

 עבד- איסמט המצרי, הנציג וביניהם קים
מגיד. אל

 של להיסטוריות מאד מודע בן־אלישר
 הוא פוזות. עושה מאושר. זורח המעמד.

 ידם את לוחץ ניגש, אני ביד. לי מנופף
 מילים כמה ובן־אלישר, רוזן טמיר, של
להתרחק. מבקש המצרי והשומר נימוס, של

 בשרשרת, מעשן מאד, מתוח סילאסוו
 לאו״ם. כלשהי חשיבות כאן יש כאילו

מסורתית. ערבית כתובת הקיר על
ה לנאגלה מקום לפנות כדי יוצאים,

כל סדר על לשמור מנסים המצרים באה.

 המוני הסדר. מתמוטט דקות תוך שהו.
 מצרי האולם. לפני מסתודדים העיתונאים

 הישראלים, השמות של רשימה מחבר אחד
 אנשי- לאולם. להכניסם להשתדל מבטיח

 כמובן. מנצחים, והם מתנגדים. הביטחון
זה. וזהו — הוראות״ לנו ״אין
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 הכניסה, לאולם חזרה במדרגות ברדתי

ד,מיש־ מאנשי אחד הצידה אותי לוקח

^ סקארה שר הפיראמידה
 אבן מהאתר לקחת ניסה קפליוק אמנון העיתונאי בקאהיר. השוהים לישראלים המשיכה

קפליוק. של מידיו־ נלקחה נהאבן המקום שומרי בידי נתפס אודם שלו, הפרטי לאוסף
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