
 במקום, בו תל־אביב את ומשיגים פרת
 ש־ עצמז״ בקאהיר מקומית לשיחה בניגוד
 אלי לי אמר לקבלה) ניתן לא כימעט
 ל- מעשיות הצעות הביא בגין כי תבור
 זאת מאשרים שעה כעבור קארטר. ג׳ימי

המצריים. האישים
 גיזה, של בפיראמידות ביקרנו בבוקר

 כמה של במרחק סקארה, ושל המלון, ליד
אוטובו שני המידבר. בגבול קילומטרים,

 סייט־ של בסיור ישראלים, מלאים סים
סיאינג.
 נתן אייבי שואל י״ מרגיש אתה ״איד
 אוניית־ של המיקרופון את לי ומגיש
 מראיינים הכל פה ביכלל, •שלו. השלום

הפסק. בלי הכל, את
 עונה אני התרגשות,״ שום חש ״איני

 של קבוצה לגמרי. טבעי נראה ״זה לו.
נכ ישראלים של קבוצה יוצאת, יפאנים

השלום.״ זה נסת.
 לארכיאולוגיה מצרי פרופסור השלום. זה

מטפ הפיראמידה. סודות את לנו מסביר
 המיבנה תוך אל ונכנסים במדרגות סים

צרי נמוכה. מינהרה יש בפנים האדיר.
אלכ כבש־עץ על ולטפס להתכופף כים

 חדר־הקבורה אל למעלה, המוביל סוני,
 נתן מאייבי מונעים בקושי בגרניט. החצוב
טמו היתה שבו הריק, בסארקופאג לשכב

פרעה. אשת של גופתה פעם נה
הר שמות. רשומים המינהרה קירות על

 ושם פה וייאט־נאמית, קצת יוונית, בה
 חיל-האוויר ,בדאון אדווארד סגן אנגלית.

 שמו את כאן השאיר ארצות־הברית, של
.1944ב־ הוא-ביקר לדורות.
 ג׳מילי. ברוך השם עולה אוטומטי באופן

ב מכוסים אלה קירות יהיו מעט עוד
 מישהו מציע הלצה בתור עבריים. שמות

 של שמו את הקיר על עתה כבר לרשום
החשבת. על ג׳מילי,

 השתוללות הערב, של שיאוכללי שילהוב
יש החוגגים, כל של כללית

הנעי לקצב יחדיו התנועעו באלה, אלה שהתערבו ומצרים, ראלים

 נראים התמונה במרכז במועדון. המזרחית התיזמורת של מות
 צולמו זה שבעמוד התמונות המועדון. של המקצוענים המרקידים

השטרן. עצור בישראל, שטרן השבועון צלם טל, שבתאי בידי
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במרחב השתלבות
מרקדניות אחת בחברת

 שמואל מעריב, של ערבים לעניינים הכתב
 המיזרח בריקודי בקיאותו את מפגין שגב,

שבמצרים. הפיראמידות שלרגלי המצרי מועדון־הלילה

 יהיה מה :המחשבה עולה משים ובלי
 יציפו ישראלים של המוני־המונים כאשר

כהרגלם? ויתנהגו האלה אתרי־התיירות את
 כדי להספיק. כדי למקום, ממקום אצים
 של הכפרים את עוברים לסקארה, להגיע

ה את מזכירים הם המייושבת. מצריים
חו — בארץ פעם שהיו הערביים כפרים

 לבנים של בתים קצת חימר, של שות
 יותר. מהודר בית ושם פה קטנות, אדומות

 מי־הני- של בתעלת־השקייה עומדת אשה
 בשדות נער. משחק לידה מכבסת. לום,

 באדמה המטפלים כפופים, גברים עובדים
תמ הרבה קטנטנות. החלקות ממש. בידיהם

שטו גינות־ירק הרבה ירק, הרבה רים,
מהתעלה. שותים ג׳מוסים חות.

 של הכתב קפליוק, אמנון מרים בסקארה
 פעם כנראה שהיתה גדולה, אבן מתר, לה

 מקום בכל אוסף אמנון מעמוד־שיש. חלק
 להעבירו מתכונן הוא שלו. לאוסף אבנים
למו ״או ישראל, למוזיאון היום בבוא
לא.״ יגיד בגין אם השואה, זיאון

 בקלקלתו. אותו תפס המצרי הפרופסור
 את ממנו מבקש הוא מצרית באדיבות

 שיח־ כדי מצרי, לזקיף אותה מוסר האבן,
למקומה. זירנה

 מתלוצץ דיין,״ משה הנה שיבוא ״חכה
 תתעורר ״בבוקר העיתונאים, אחד עימו
 המצרי הפיראמידה.״ את כאן תראה ולא

באדיבות. מחייך
 מישהו פותח למלון, בדרך באוטובוס,

 ב־ מתמלאה והמכונית ישראל, שידורי את
 של מסעו על מספרים עבריים. בצלילים

מו תמונה זוהי גם לארצות־הברית. בגין
 כפרי את עובר תיירים של אוטובוס : זרה

 דברים הרדיו משמיע כשבתוכו מצריים,
 משוחחים והמצרים בעברית, ושירי-מולדת

המצב. על הישראלים עם
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 כי עליו שנאמר מצרי, כתב־טלוויזיה
הממ של בכיר איש־הסברה למעשה הוא

שהת כפי בגין, הצעות על מספר שלה,

 ממשלתית. מצרית בסקירת־עיתונים פרסמו
 מתוכניות אף לכת הרחיק בגין כי נראה
 על בפירוש לוותר מוכן הוא ודיין: אלון

ההת את להפסיק בגדה, ישראלית ריבונות
 לצמצם ירדני, מימשל להחזיר נחלויות,

לעמק־הירדן. הישראלי הכיבוש את
 מתכוון? הוא למה חוקרים: המצרים

יותר? לכת ירחיק האם
 מהפכה שזוהי לאיש־שיחי מסביר אני
 צעד שעשה ספק אין בגין. כמו איש לגבי
 נאומים כמה יוזמת־סאדאת. מאז כביר

רעיו נגד בגין, מנחם מפי בחיי, שמעתי
מאלה? פחותות שהיו והצעות נות

 בכבוד בי מסתכלים העיתונאים מן כמה
 כל על השבתי לקאהיר בואי מאז מחודש.

 אליהו נשלח אם אופטימי. אני :השאלות
 רק לכך להיות יכולה לקאהיר, בן־אלישר

 ל- מוזמן להיות רוצה בגין אחת: סיבה
גבוה, מחיר יש כזאת להזמנה קאהיר,

 שמע יודע, מי אולי, לשלמו. מוכן ובגין
 כי והבין ההיסטוריה, כנפי משק את בגין

 בטוח כעושה־השלום בהיסטוריה מקומו
ה ארץ־ישראל כאיש מקומו מאשר יותר

? שלמה
אינשה־אללה. שאומרים, כמו
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שסו רודפת שמועה הצהריים, משעות

 מתי? למצריים. להגיע עומד בגין עה.
 העביר הוא הבא. הרביעי ביום כבר אולי

 המספקות מרחיקות־לכת, הצעות לקארטר
ועידת־דנבה. לכינוס דרישות־המינימום את

מתחז השמועות אבל להאמין, מתקשים
קות.

 קב־ הישראלית המישלחת עורכת בערב
 בחדר־ הישראליים. לעיתונאים לת־שבת

ד״ר את תופס אני המלון של הקבלה
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לרקדנית נשיקה
 מותניו סביב צעיף קשרה מיקטורנו,

אבנרי אורי הודה הריקוד בתום

 שהרק־ אחרי אבנרי, אורי מעניק המצריה הבטן
 את ממנו הסירה הבמה, אל אותו העלתה דנית
 הקהל. תשואות לקול ריקוד־בטן אותו מלמדת והחלה

הקהל. לתשואות שוב זכה בנשיקה, לרקדנית
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