
מחהבים עקארים
הפי־,^ ריד סיטי סחרי במועדון־הלילה לחגוג האחרון ליל־השבת

 המוסיקה בצלילי החוגגים וסחפו לראשיהם כשהכאפיות ראסידות.

 משמאל), (ראשון נתן אייבי ספן־השלוס נראים בתמונה המזרחית.
פריש. לארי הישראלית, והטלוויזיה הקולנוע במאי ומאחוריו
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 כמח למלא היה ניתן בוודאי השנים, במשך
 עתה נשכח. הכל דבר. אין אך כרכים.
בשער. השלום

 אחרים עמים קיים. כבר הוא בשער?
ארו לשנים זקוקים היו בזה, זה שלחמו

לש כדי חוזזדהשלום, חתימת אחרי כות
 ההי־ קורה כאן השינאה. מישקעי את כוח
 באוהל אך נחתם. לא עדיין השלום פך.
 עמים־ שני כאילו ההתיידדות, חוגגת הזח

זה. את זה מצאו אחים
 לשיאה, מגיעה היא גוברת. האכסטאזה

 את מעלות רקדניות של חבורה כאשר
 צעירה בהמוניהם. הבמה על הישראלים
וה עורפי, בטור אותם מסדרת פעלתנית

 לאורכו להתפתל מתחיל האנושי נחש
 מחממים כשהתופים האולם, של ולרוחבו

 סלאם!" — ״שלום והצעקות הדם את
מהדהדות.

יש ארוכות. דקות נמשכת האכסטאזה
 מסתדרים הרקדניות, את מחבקים ראלים

 ספק־הורה של במעגלים הערבים עם יחד
 על רוקדות עיתונאיות ספק־ריקוד-ערבי.

מוח גברים של מעגלים וסביבם השולחנות,
 — סאדאת שלום! —״סלאם כפיים. אים

!״סלאם
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הש כאש התפשטה שבו היום, נגמר כך
 לקאהיר, להגיע עומד בגין מנחם כי מועה
 המקובלים לעקרונות־יסוד שהסכים אחרי

סאדאת. על
 על-ידי מיסתורי, באורח לנו נודע הדבר

 בשיחה בבוקר, מצריים. אישים של רמזים
השפר־ את (מרימים תל־אביב עם טלפונית

.16.12.77 שישי, יום
 יום בחיי. ביותר המשוגע היום היה זה

היסטוריה. שעשה
 לא שכימעט מטורף, במחזה נגמר הוא
ייאמן.

במועדון־הלי־ רקדו בלילה 02.00 בשעה
 הסהרה״), מידבר (״עיר סיטי סחרי לה

ויש ישראלים כמאה הפיראמידות, שלרגלי
 בהמולה ועגאלים, כפיות חבושים ראליות,
 ונערות־מחול רקדניות־בטן עם רעשנית
 — ״סלאם :צועק ערבי כשצעיר ערביות,

 ועורכי־העי- !״ שלום — סאדאת — שלום
 עיתונאים ושאר הכתבים־הכוכבים תונים,

רמה. בצעקה אחריו עונים הסוגים מכל
חגי ארוחת־ערב אחרי למקום הגיעו הם
לעי הישראלית המישלחת שערכה גית,

כו כימעט חבשו אז הישראליים. תונאים
 ובמקום כאפיות, כולם חבשו עתה כיפות. לם

 את שת וקיים״ חי חי ישראל, מלך ״דויד
המשלהבים. הערביים השירים
 איש בן־פורת, שייקר. שם ההילולא בשיא
 ה־ על שלו הכיפה את אחרונות, ידיעות

 היהודית- האחדות את סימל וכך הכאפייה,
מושלמת. בצורה ערבית
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ב ריקודי־בטן ראו כבר העיתונאים כל

בהו ואפילו בסרטים, בעיתונים, — חייהם
 לא הערב עד אבל בישראל. חיות פעות
 של ממרחק זה את לראות זה. מה ידעו
השו מן אמניות של בביצוע מטרים, כמה
אחר. דבר זה הראשונה, רה

 יחד חינם להם שהוגש הוויסקי, בעזרת
והמוסיקה אוכל, של עצומות ערימות עם

1
 אחרת פה הנשמעת המשלהבת, הערבית

הרוחות. התלהטו ובסרטים, ברדיו מאשר
 אחת כל רקדנית, אחרי הופיעה רקדנית
 מן כמה העלתה מהן אחת שלה. וסיגנונה
ה שבמרכז המוגבהת, הבמה אל האנשים

אותי. גם העלתה היא דמוי־האוהל. אולם
 קשרה המקטורן, את ממני הסירה היא

 לה לחשתי המותניים. על לבן צעיף לי
 היא ישראלי?״ שאני יודעת ״את באוזן:
 ״לא!״ והפליטה: בחוסר־אמון, בי הביטה

 בשלה. היא אך דברי, על חזרתי בערבית.
 — !״״אהלאן לי קראה השתכנעה, לבסוף

 שלי הראשון השיעור היה זה החל. והריקוד
 אתה שלום, כשיש ״עכשיו, בריקודי-בטן.

 אחר,״ מיקצוע ממילא לך לבחור צריך
זה?״ לא ״למה העיתונאים, אחד התלוצץ

 כרמל חזי באושר. נמסים הישראלים
 תהיה השלום, ״אחרי ואמר: סביב, הביט

 יבואו כולם שבת. בליל ריקה תל־אביב
 הילדים רק יישארו בבית במכוניות. הנה
 — ואכן ממצריים.״ שתגענה המטפלות, עם

 מאשר יותר מתל-אביב רחוקה אינה קאהיר
שארם־אל-שייך.

 חוזה־הופעות על אותה להחתים ״צריך
 רקדנית- על ומצביע מישהו, מציע !״בארץ

נהדרת. בטן
 שייקה אומר !״לראש לו נכנס ״השלום

כ כפיים המוחא נתן, אייבי על בן־פורת
 שטרות־ הרקדניות לאחת והמדביק משוגע,

לחזה. ישראליים כסף
 אילו לאחרים. גם לראש נכנס השלום

 נגד המאמרים את יחד לקבץ היה אפשר
כאן, הנוכחים על־ידי שנכתבו השלום,

 ישעיהו אחרונות, ידיעות של המדיני הכתבכאפייה על כיפה
 על חובש כשהוא רוקד בן־פורת, (״שייקח״)

 בצוותא. ומוסלמים יהודים חגגו שבו למעמד סמל כאפייה, גבי על כיפה ראשו
המשלהביס. הערביים השירים של ובשירה הבטן בריקודי השתתפו הישראלים העיתונאים
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 בישראל; ל׳אכספרם הצרפתי השבועון כתב כרמל, חזי אחרונות, ידיעות איש פורת,
בישראל. הגרמנית סוכנות־הידיעות ברלי,.כתב וגדעון הזה, העולם עורך אבנרי, אורי
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למהול הזמש
 הישראלים את העלו עדון,
אנושי בנחש האולם סביב

לר ישראלי עיתונאי מזמינה המצריה רקדנית־הבטן
במו המצריווב.האחרות והרקדניות היא, עימה. קוד

 אותם והרקידו עורפי בטור אותם סידרו הבמה, על
שלום״. — ״סאלם וקרא מחא־כפיים הקהל ענקי.


