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 מינהל־ההסברה ראש סעד־אל־דין, מדרסי

 מדבר אני לנשיא. המקורב איש המצרי,
 מכין. שאני שונים פרוייקטים על איתו
 נתונות מחשבותיו אך תמיכה, מביע הוא
 מתגלגלים ״הדברים בחוץ. שמתרחש למה

 כנראה יבוא ״בגין אומר. הוא במהירות,״
בקרוב.״
 הנשיא רק יודע. אינו איש 1 מתי

הבכי פקידיו העניינים. בתוך הוא עצמו
 שלח ״אתמול באפלה. מגששים ביותר רים

 בן־אלישר,״ אל ראש־לישכתו את הנשיא
הז על לו שהודיע ״כנראה מורסי, מגלה
בגין.״ מנת

 בכניסה מוזר. אירוע היא עצמה הארוחה
 כמועדון־לילה, כלל בדרך המשמש לאולם,

 לחלל לא מבקשים כיפות. לבאים מחלקים
השול ליד לצלם. לא לעשן, לא השבת, את

המו בני 150כ־ מסתדרים הארוכים חנות
הישראלית. שבה

 מיץ־תפו־ על קידוש עושה בן־אלישר
 ואי-אפשר יין־נסך, הוא כאן היין זים.

 מברך הוא הקדושה. למטרה בו להשתמש
 המעמד את לכבד שבא המצרי, -השר את

בנוכחותו.
 את אלא אוכל, סתם ולא אוכל. מחלקים

 בא הוא מימי. שאכלתי ביותר הרע האוכל
 כשר. והוא חברת־תעופה, של בקרטונים

מת זה,״ את אוכל המצרי האורח ״אם
 לעצמו אומר בוודאי ״הוא מישהו, לוצץ

מאד!״ יקר הוא השלום מחיר כי
י■ ■ ■1

 אוכל של מקורו את יודעים מעטים
זה. כשר

 בקאהיר שלי הראשונים הימים באחד
מ בהולה הודעה קיבלתי האום, ובמנח
 פרסי. ממוצא הודי שהוא המלון, מנהל
 רשת־המלונות על-ידי מנוהל האום (מנה

אובדני.) ההודית
 מצב יהיה מה :עצה ממני ביקש המנהל
 שלך המישלחת מאנשי ״כמה ז הכשרות

כשרי״ לאכול ירצו
 למיש־ אחראי שאיני בעדינות רמזתי

 מקורות לשאול ושמוטב הישראלית, לחת
 כי להניח שאין הוספתי אך ממשלתיים.
 קטן. קומץ מילבד דתיים, הם העיתונאים

 ייתכן הרשמית, המישלחת לחברי אשר
 עיקרון, מטעמי כשר לאכול יתעקשו והם
 אוכלי־כשר ביניהם יש אם מסופקני אך

אמיתיים.
 מנות 200 הזמין הסתכן, לא המנהל

 האוסטרית. מחברת־התעופה ליום כשרות
 כשרים לנוסעים שמחלקים המנות הן אלה

 אפונה — ונורא איום אוכל במטוסים.
חסר־טעם. ובשר
הופ לה שאין כאבן האוכל מונח מאז

ביק הישראליים מכל אנשים שני רק כין.
כשר. לאכול שו

ל דומה ״זה מורסי: כך על התלוצץ
 האמצעים בכל להשתמש שהקפידה בחורה

 הכל. תכשירים, גלולות, הריון, למניעת
יחסים.״ עימה לקיים ביקש לא איש אבל

 שבת לכבוד הזה, האוכל מוגש עכשיו
המצ המלצרים אותו. לאכול קשה קודש.
 של האוכל מיטב את להגיש הרגילים ריים,
 בהשתאות מביטים זו, אוהבת־אוכל ארץ

עומ המצריים אנשי־הביטחון בקרטונים.
המו לשירי־הדת מקשיבים הצד, מן דים

מעו נבוכים. שהם ברור במקהלה. שרים
 הם ואין כזה, יהודי טכס ראו לא לם

אליו. להתייחס איך יודעים
לכ כיפות חובשים הנוכחים כל כימעט

לג כדי כיפות רק דרושות העניין. בוד
כ ייראו מהעיתונאים שעשרות לכך רום

וקיים. חי חי כאמור, ישראל, עם רבנים.

 אותי תופס שם החוצה. מתפלח אני
 אותו הוציאו כרגע נירגש. כולו יערי, אהוד

 סא- הנשיא :דחופה הודעה יש האולם. מן
 לטלוויזיה ראיון מחר למסור עומד דאת

 מישלחת להרכיב אפשר אולי הישראלית.
ישראליים. עיתונאים של

לפ המום. כימעט הוא למורסי. ממהרים
 דבר. כך על ידע לא עדיין שעתיים ני

 לקאר־ תשובתו את למסור החליט .הנשיא
 יקבל 11ב־ מחר בטלוויזיה. ולבגין טר

ובי העולם, מכל ציוותי-טלוויזיה עשרה
 עומד הוא כי ברור ישראלי. צוות ניהם

 בגין הצעות כי ברור בגין. את להזמין
ש ברור למשא־ומתן. כבסיס אותו, סיפקו

באו היום, בבוא להסתיים, הולכת הוועידה
חיובי. פן

 מן חוזרים הישראלים ושימחה. ששון
 החדשות את שומעים החגיגית, הארוחה

ש מאד סביר מרומם. נעשה ומצב־רוחם
 — במועדון־לילה להיגמר מוכרח כזה יום

מצריים. ממשלת על־חשבון

 - ..חוות״ עם מירחמה אנו - סאואת עם שרום
חשלום תנובת את רטובד נוי ם,תג״ס5)1 ■שואל ניצי

 הסיוונ חדת
בניו עו מאיימת

 ביקורו בעת סאדאת ידי את לוחץ בגין מנחםבאיסעילה נגישה
ה־ ביום ויפגשו ישובו השניים בירושלים.

 ליוזמת תמורה לסאדאת בגין יביא הפעם איסמעיליה. שליד השלום באי הקרוב ראשון
 ונכונות נרחבים משטחים לנסיגה נכונות מונחת שבעיקרן שלום עקרונות :שלו השלום

במו״מ. שייקבע במועד — בבחירות שיכריעו לפני השטחים, לערביי אוטונומיה להעניק

 הפוליטית המערכת בכל שתתחולל נגדות
 המדינית דמותו את יגלה בו ברגע במדינה
 בתבונה מהלכיו בל את תיכנו הוא החדשה.

 את מועד בעוד להקהות מנת על ובעורמה
 להתעורר העלולה הביקורת של הוד־החץ

השו וחסידיו תומכיו מקרב דווקא כלפיו
הישן. בגין ■של טים

סלו וצבי פורת הנן אמונים, גוש ראשי
 נוטרלו עליה, בשליחות מהארץ נשלחו נים׳

 בסוד הובאה לא ישלו מפלגתו לחלוטין.
 הכנסת של ועדת־החוץיוהביטחון התפנית.
 הוכנסו לא הממשלה שרי אפילו הוחרמה.
 ועדת־ לישרי רק הצפוי. המהפך לתמונת
 הכנסת של חוץ־וביטחון לענייני השרים
 שהם תוך להתחולל, העתיד של ■מוגבל

 עם אפילו כך על לשוחח שלא מוזהרים
 למנוע כדי נעשה הכל מפלגותיהם. חברי

המט את שבישרה התוכנית של דליפה
ליונה. מנץ בגין בתדמית מורפוזה
 ביקורת מפני בגין של העיקרי חששו

 של בדמותם היה תנועתו, בתוך ■מבית,
 שהתנגדו ■מקורביו לנדאו, וחיים כץ שמואל
 ה־ מעקרונות ■והסתייגו בעמדותיו לשינוי
 עלולים היו הם שגיבש. החדשים שלום

 נגדו. בליכוד הפנימי המרד בראש לעמוד
 ■אותם בהצמידו שניהם ■את ניטחל בגין

 חזית מנהיגות את משאיר כשהוא אליו,
 לנמושות נגדו ■להתגבש העלולה הסירוב

שמיר. ■ומשה ■בהן גאולה כמו
ב הנוספת המשמעותית ההפתעה

 בגין של והמתוכננים המהירים מהלכיו
 שר- של רגליו ודחיקת בצל, השארתו היתד.
■יותר אולי שהשפיע האיש ■דיין, ■משת החוץ

 ■ניצב מאושר וקורן חיוכים
 בוקר בשעת בגין מנחם ראש־הממשלה *

 בנמל- ■שעבר בשבוע הרביעי ■ביום ■מוקדמת
 בעיתונאים ■בהנאה וצפה בן־גוריון התעופה

 בחצות־לילה מבתיהם שהוזעקו הנדהמים,
לארה״ב. המפתיע מסעו את לכסות כדי

 ההפתעות אבל מפתיע. היה עצמו המסע
 של ובליבו בכיסו שמורות היו האמיתיות

 הבשורה היתד. שבהן הגדולה בגין. מנחם
 מוכן — לארצות־הבר״ת עמו נשא ■שהוא

 30 בהם שהחזיק העקרונות את לנטוש
בוויתו לכת להרחיק שמוכן בגין שנה;

 עקיפה הכרה כדי עד ■חשלום ■למען רים
 מילולי ■בניסוח כי אם — פלסטינית בישות
 מדינה של ללידתה יסודות להניח — שונה

 פליטים בזכות ולמכיר בעתיד פלסטינית
מדינת־ישראל. לתחומי לחזור פלסטינים

 ״יחגגו ■בירושלים, התלוצצו ״ומעתה,״
 של לידתו חגי־מולד: שגי דצמבר בחודש

 החדש.״ בגין של ולידתו ישו
 חג־המולד סבא של ההפתעות גדוש ובסל

 קטנה, אחת הפתעה עוד היתד. הישראלי,
 הסתבר השבוע •ורק ■תמיהה תחילה שעוררה
 שניים ■של בדמותם הופיעה ■היא פישרה.

 למסעו עמו לקחת בחר שבגין מהמלווים
 הסברה, לענייני ■יועצו :בארצות־הברית

הלו מהמשפחה לנשק וחברו כץ, שמואל
לנדאו. ■חיים חמת,

 דווקא בגין ■בחר מדוע להבין היה קשה
ה והיועצים. המומחים מכיל אלה בשניים

 בגין חשף כאשר רק מהשק יצא מרצע
 ה־ עקתנות את לראשונה ■בארצותיהברית

 ■נגדית מחווה להוות שנועדו ■שלו, ;שלום
 עמדת־פתיחה ולשמש סאדאת של למחווה

 כולל. שלום על במו״מ ישראלית
ההת־ סערת את מראש צפה ■בגין מנחם

 אל־סאדאת אנוואר עם בשיחה דיין משה שו־החוץרתגגונה מחוץ
 חשש סאדאת ביקור בתום בירושלים. ביקורו בעת

 שתאיים ויתורים״ של ״אלטרנטיבה בחשאי לארגן ניסה בגין, של מקשיחותו דיין
 כיוזמה. בתהילה לזכות ממנו מנע אולם דיין תוכנית את אימץ בגין בגין. של שלטונו על

לדיין. בגין בין לפייס מאמצים שנעשו אחרי נעשה לאיסמעיליה בגין למסע דיין צירוף
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