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 מהיום ישראל עיתוני את לקבל שים
ה בעיתון ולקרוא הכותרות, את ולתרגם
אמי שיחות נוצרות בהדרגה אך אנגלי.
תיות.

 אח־ עורך עבד־אל-ראני, עבד־אל-חמיד
 שרת, למשה להפליא הדומה באר־אל־יום,

השי רשות מנכ״ל ליבני, יצחק את חוקר
ל לו הכניס מישהו הטלוויזיה. על דור,
 בטלוויזיה יותר צופים שהישראלים ראש

הישראלית. בזו מאשר הירדנית
 מנסה אל־אחבאר, עורך צברי, מוסד׳
אחרונות, מידיעות מתם, לנוח להסביר

 הפלסטינית. לבעייה המצרית הדאגה את
 לעולם תסכים לא שישראל טוען מחם

פלסטינית. למדינה
 תיתכן שלא אמרנו ״פעם :צברי
עכ שלום. כלי פלסטינית מדינה

 יתכן לא :אומרים אנחנו שיו
פלסטינית.״ מדינה כלי שלום

 התנפלות
גאמסי על

 הצלמים בחוץ. התרנשות פתע ך*
הפגישה. בית אל אצים •

 מוקפים הבית, מן יוצאים וסאדאת בגין
 בגסות הדוחפים ועיתונאים, צלמים המון

 על מודיע בגין לפיהם. המיקרופונים את
 והצבאית המדינית— הוועדות שתי הקמת

 תום אחרי במשא-ומתן שתמשכנה —
הפגישה.

 לעבר נוסעים למכונית, נכנסים השניים
במ נשארים העיתונאים הסמוכה. התעלה

 מופיע מאי־שם המהלך. את לנתח כדי קום
 על, אל כאיש לפמליה שהצטרף הוד, מוטי

 מרדכי קודמו, של הבדוקה שיטתו על־פי
נמצ חיל-האוויר מפקדי שלושה בן־ארי.

 השמדת את שתיכנן עזר, במקום: אים
 שביצע הוד, מוטי המצרי! חיל-האוויר

מו וחוסני ! 1967 ביוני 5ב־ הפעולה את
 אחרי המצרי חיל־האוויר את ששיקם ברק,

המכה.
 מטוס התוצאה: את צילמנו (באבו־סוויר

 החדישים, ההאנגארים מול נחת על אל
 מטוסי- יכולים שבו עבה, מבטון היצוקים

 מפני לחשוש מבלי לנוח המצריים הקרב
הקרקע.) פני על השמדה
 עבד- למדי. מביש מחזה — הבית בפתח
 יצא כאשר התמהמה אל־גאמסי אל-ראני

 של חבורה ביוקר. לו עלה זה נשיאו.
 ניירות, לידו דחפו עליו, עטו ישראלים

 הגנרל אוטוגראפים. להם לתת ממנו תבעו
 כאשר מצרית. באדיבות נענה במדי-הפאר

 בערבית, מלאה חתימה פעמים, עשר חתם
 ניירות חמישים לידיו דחפו תאריך, עם

 ספרים, עיתונים, כרטים־ביקור, — נוספים
 פנטסטית. בסבלנות וחתם, חתם הוא הכל.

 גדל הבקשות מיספר כאשר לבסוף, אך
 ויחפש יחזור ״הנשיא הפסיק. ועוד, עוד

 זאת בכל נענה הוא אבל אנ(ר. אותי,״
 אשה, מפי באה הבקשה פעם. עוד לחתום

 יכול לא והגנרל דבר, עורכת זמר, חנה
לסרב. היה

נשיאו. אחרי ונסע למכונית נכנם הוא
 הופיעה לפתע :נוספת אפתעה הכין זה אך

 בגין בעצמו. בה נהג אל־סאדאת מכוניתו.
 לבית, נכנסים הם סנסציה. לידו. ישב

 והצלמים המיוחסים העורכים לארוחה.
 הוכנה שם ממול, בווילה יחד אוכלים
 נמשכות, ההיכרויות ארוחת־מיזנון. עבורם

קולחות. השיחות
 כמהירות. נמסים הישראלים

 אתמול עוד שטענו ניציים, עורכים
 ביטטי־ לקו בל,אחיד כתביהם כי

כעצמם. נשטפים פת־מוח,
 הוא יוצא. בגין התרגשות: שוב לפתע

 הדשא, על שוב יושב וייצמן לנוח. צריך
 מתלוצץ, השתקן, ברק ואהרון קציניו עם

 הוא מהר חיש עימו. לשבת ידידים מזמין
בעיתונאים. שוב מוקף

 משלו. שיטה נקט הזועף דיין
 שני בלוויית כדגל, לטיול הלך הוא

ה כחוץ. מתהלכים הס עוזרים.
 את ומחזיר תשומת־לב, מושך דבר
לתודעה. דיין

או מראיינת המצרית הטלוויזיה כתבת
 כתב אליו כשפונה ברצון. נענה והוא תו,

 אינו פשוט מקיומו, מתעלם הוא מעריב,
אוויר. הוא הכתב כאילו לשאלות, עונה

 ארבע
עיניים

 סאדאת הודיע בגין, של צאתו ם **
הפגישה כי עליו, שעטו לעיתונאים ?

ה לי
 מסיבת־העיתו- משמע: מחר. גם תימשך

 לא היום, להיערך צריכה שהיתר, נאים-
 וביניהם וצלמים, עיתונאים 500כ־ תתקיים.

 במרכז־ העת כל כלואים שהיו סתר, שלמה
 מקום, בקירבת שהוקם המאולתר העיתונות

לשווא. המתינו

מו מצטערים. אינם מישראל האורחים
 לערב לקאהיר, יסעו שהם להם דיעים
 בירת־ את לראות במנה־האוס, לגור אחד,

 גם ואין בהתלהבות. מסכימים הם היאור.
ברירה.

כש- לתיירים, הפכו הם רגע מאותו

 סגן בלוויית בגין מנחם ירד בו ברגע אירעהמשעשעת תקרית
 שהביאו מהמסוק מוברק, חוסני המצרי, הנשיא

 אחר לא זה היה ידו. את ללחוץ מיהר גבר, לעברו רץ לפתע לאיסמעיליה. מאבו־סוויר
 כשזיהה במטוס. בגין עם שהגיע הישראלית, העורכים ועדת מזכיר רון, משה מאשר

 לקדס בא לא מהמצרים אחד שאף ״ראיתי :רון הסביר בצחוק. פרץ רון, את בגין
אותו.״ לברך אני רצתי אז ייעלב, או ייפגע שהוא רציתי לא ראש־הממשלה, את

אבן, אבא לשעבר, שר־החוץ של רעייתו אבן, סוזימסוזי !כוונות
 מספרת הפרטית, כאורחתו בגין עם למצריים שבאה

 בתמונה וגדלה. נולדה בה באיסמעיליה, נעוריה מימי זיכרונות אל־סאדאת לאנוואר
לסיפוריה. מקשיבים הנוכחים כל כאשר סאדאת, של מעונו בסלון סוזי נראית

 לראשו ברכה מעניק גורן, שלמה האשכנזי, הראשי הרבמגוון בונה
 הראשי הרב ניצב לידו מאיססעיליה. שובו עם בגין, של

מצירו. ראש הרכנת ללא לבגין, מילולית בברכה שהסתפק יוסף, עובדיה הספרדי,

 למועדוני- לקניות, נתונות מחשבותיהם
 עליהם שקראו היפים הדברים לכל לילה,

ש המאושרים חבריהם מפי בעיתוניהם,
לפניהם. הגיעו

נמ התעלה ליד הקטנה בווילה
 נשבח. כימעט הדבר השיחות. שכו
המר שלום שבידיהם האנשים אד
 לשכת ממשיכים זה, כרגע חב

 יוצאים לפעם כשמפעם ולשוחח,
 כדי הסמוך, לחדר ובגין סאדאת

כ כיחידות, מסויימת נקודה לברר
עיניים. ארבע

 ליודעי־דבר באה לא הפגישה התמשכות
 שמנחם מראש להם ידוע היה כאפתעה.

 במשך במצריים להישאר מאד רצה בגין
בירוש אל־סאדאת ששהה כפי — יומיים

 מה לסרב. היה יכול לא סאדאתלים.
 איך בהחלט. הגיוני שהדבר גם

? אחד ביום לגמור אפשר
 ואנוואר בגין מנחם נכנסו כאשר

ה על וישבו האולם אל אל-סאדאת
 אינו שמשהו תחושה היתד, כבר במה,

 בגין נעלמו, אתמול של החיוכים בסדר.
 חמור- נראה סאדאת רציני. מתוח, נראה
 הכל הקשיבו רבה בציפיה לדעתי. פנים

המצרי. הנשיא של הפתיחה לדברי
 כניסתו את עיכב כהרגלו, דיין, משה
ב לזכות כדי דקות, כמה למשך לאולם
 הוא נפרדת. ובתשומת־לב נפרדת כניסה
 בה פעם שבכל כך סאדאת, מאחורי הושב

 הן המצרי, הנשיא על המצלמות התמקדו
דיין. של הסבר חמורות פניו את גם קלטו

חי שנותרו נתגלה משפטים כמה אחרי
המר לבעיה בנוגע העמוקים הדיעות לוקי

 למדינה התביעה על חזר סאדאת כזית.
 להשמיע ונאלץ וברצועה, בגדה פלסטינית

 החמור במינוח בגין, של תביעתו את גם
 הפלסטיניים, לערבים עצמי ״שילטון ביותר:
ה בפי אלה, מילים ובשומרון.״ ביהודה

 הערבית. האוזן את צורמות המצרי, נשיא
ה תחנות-השידור בכל מחר תשודרנה הן

סאדאת. את העדינות ערביות
 שילטון לא המסתבר: הפירוש

 ול* המערבית לגדה לשטח, עצמי
ה עצמי שילטון אלא רצועת-עזה,

 של הישנות ההצעות את תואם
החד בשפה הקרויות דיין, משה

פונקציונאלית. פשרה — שה
 ללכת מוכן בגין ספק: עוד היה לא
 — מוכן אינו אך מסיני, לנסיגה בדרך
 מהותי ויתור שום על להצהיר — כרגע

 ערביי של העצמית ההגדרה זכות בעניין
והרצועה. המערבית הגדה

 דבריו, את סאדאת סיים כאשר
 לא דממה. לרגע כאולם השתררה

 הרי הכל! שזה יתכן לא יתכן!
 דבר שום הושג שלא הדבר פירוש
 לא כיותר החשוב שכעניין ככלל,
ירו מאז התקדמות שום היתה
 הדרמא■ הוועידה של שההר שלים,

עכבר. אפילו הוליד לא תית
 קשה מכה

לנשיא
לשאלות, המנהיגים שני ענו אשר

 לשאלה בתשובה זה. רושם השתנה לא *
 בגין מסתבך מצרית, לעיתונאית האחרונה,

 על ומשמיע אופיינית, בלתי בצורה לפתע
 רצו שהמצרים הטענה את מצריים אדמת
 הנשיא וכי ,1967ב־ לים ישראל את לזרוק

 פרטית. בשיחה זאת לו אישר סאדאת
 בטאקט, ביותר מוזרה פגיעה זו היתר.
 בגירסה מאמינים מצרים מיליון 40 שהרי
 והוויכוח הימים, ששת מלחמת על אחרת

 מטרה שום משרת אינו בוודאי כך על
חיובית.

הוועידה. של המסיים האקורד היה זה
 האולם מן העיתונאים מאות יצאו כאשר
 על הדיכאון ניכר מזרחי, כאוהל המקושט

העי פני על והצחקנות הערבים, כל פני
 שתי הקמת על ההודעה הזרים. תונאים

 הרושם, את לשנות יכלה לא הוועדות
חי בה היה ולא אתמול כבר נמסרה כי

 באי־הם־ בבירור נסתיימה הוועידה דוש•
 בקשר משהו הושג אם המרכזי. בעניין כמה

 על להודיע היה אי־אפשר מסיני, לנסיגה
 לעצמו להרשות יכול סאדאת אין כי כך,

בלבד. מצרי הישג להשיג
 שמבין מי רק עגום. המצב זה ברגע

 ההתקפה בפני סאדאת עתה חשוף כמה עד
הפני האופוזיציה ושל הערבי העולם של

 מה להעריך יכול במצריים, הנסתרת מית
 זה ברגע היום. ספג שהיא המכה קשה
דבר. קיבל ולא הכל, את שנתן כאדם הוא

 מפחידות האפשריות התוצאות
עתה. כהן לדון מבדי מדי,
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