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. אתת מעטפה על שלושה ,? ׳:^״5״
 (מימין) לובי בול השלום״; כ,,איש אל־סאדאת הנשיא את המפאר (באמצע) מצרי בול

הסיסמה עם אש״ף, וכוחות צה״ל בין בכראמה הקרב של התשיעי ליום־השנה המוקדש

 אשר קאפוצ׳י, לבישוף המוקדש (משמאל) סודאני ובול הרובה״; בכוח יושג ״הניצחון
 המרכזי בדואר אחת ובעונה בעת נקנו האלה הבולים כל הציונות״. על־ידי ״נאסר

 הערביות. המדינות כל בולי למכירה ומוצעים בחלון־ראווה מוצגים שם בקאהיר,
במקום. בו להחתימם יכול המרכזי הדואר בסניף אלה .בולים הקונה אדם כל

 זר הפוליטית הקירבה למרות רחוק, נראה
 נסיכויות- — המיזרח גם למארוקו. נוכחית
רחוק. נראה — ועיראק סעודיה הנפט,

 דווקא מאד. דו־ערכי הוא לסעודים היחס
 מנסי־ ושייכים סעודים מלא שרתון מלון

עניים, כברואים לבושים הם כויות־הנפט.
 אפשר בערב אותם. אופף ריח־הנפט אך

 של השניה בקומה בקאזינו, אותם למצוא
ה למצרים אירופי. בלבוש לרוב המלון,
 מחליפים דולארים אלפי שם. אסורה כניסה
 הרולטה שולחנות ליד במהירות, ירייה

(״בלאק־ג׳אק״). 21 ומישחק־הקלפים
בצחארא־ ביקרתי נוסטלגיה מטעמי

 באוהל־ענק השוכן מועדוךהלילה סיטי,
הת שם גיזה. של הפיראמידות מאחרי
חד־פעמית, חווייה אותה בשעתו רחשה
ישר עיתונאים עשרות של ביקורם כאשר
 שלא התיידדות של אורגיה הוליד אליים

הנוכחים. על־ידי תישכח
כמובן, הייתי, אחרת. האווירה הפעם

 שונים תיירים במקום. היחידי הישראלי
 טבעו — צרפתים אוסטרים, יפאנים, —

שופעי־כסף. סעודים של בים
 שר עממי זמר החל ריקודי־הבטן אחרי

 לו הביא מלצר אינסופי. מאולתר, שיר
 מבלי באוזן. משהו לו ולחש כסף, שטר

 הבאים הבתים את הזמר הקדיש להפסיק
ה האלה למלך סעודיה־מצריים, לידידות

 הסעודיים שטרות־הכסף הודו, ירום דגול,
הפרו־ ההתלהבות גדלה ועימם לבמה, זרמו

הזמר. של סעודית
 בלבו. מרגיש הוא מה תמהתי

שו נוצרים יעם בשיחות־אקראי
הר על לעמוד קשה היה לא נים,

 לסעד כזים הם האמיתיים. גשות
 בפראי־מידכר להם הנראים דים,

■עתיקת־התרבות. מצריים לעומת
 את שמיקם אללה, דרכי מיסתוריות אכן,

כימעט־ בארצות האגדתיים אוצרות־הנפט
ב סכומי־עתק, מבזבזים שנסיכיהן ריקות,

למצריים. כל־כך דרוש הזה שהשפע עוד
נפש. מיליון 40 כימעט לכלכל שעליה

המצ את כמובן, מרתק, בסעודיה המצב
 ״בכל בחלל. מרחפות רבות שמועות רים.
 לי אמר מהפכה,״ שם לפרוץ יכולה רגע

 ״כת מריאד. מכבר לא שחזר חשוב, מדען
השילטון.״ את לתפוס יכולה קצינים של

 יעמוד שבראשה הפיכה, לפרוץ ״יכולה
 חיווה בית־המלוכר״״ של הנסיכים אחד
מצרי. מומחה דעתו את

 בסעידיה בשילטון שינוי שכל ברור,
ה העולם על עצומה השפעה בעל יהיה

 יצא מכבר לא כולו. העולם ועל ערבי,
 טל ההתמוטטות בשם ספר־מתח באירופה

בעיקבות העולם נחרב כיצד המתאר ,1979 ^
 שדות־הנפט על להשתלט איראני נסיון

כמובן, לישראלים, יש בספר סעודיה. של
בעניין. יד

 של המניעים שאחד ספק אין
 את ליטול היה אל־סאדאת יוזמת

ה מידי הערכי כעולם ההגמוניה
האח .כשנים כה שהחזיקו סעודים,

להסתיי הסיכות אחת זוהי רונות.
סעו מתייחסת שבה הבולטת גות
 ״ציר של הרעיון זו. ליוזמה דיה

כקאהיר, המרחף מצרי־ישראלי״,
זה. רקע על הוא גם צמח

1

 תסריט באוזני פיתח אחד נבון מצרי
 בסעודיה יכון אם להתרחש העומד על

 לדעתו אנטי־אמריקאי. רדיקלי, שילטון
 הקשר של חדשה מהדורה אז תתהווה

 אחרי ,1956 של האנגלו־צרפתי־ישראלי
 עבד־אל־ גמאל בידי תעלת־סואץ הלאמת
 איראני־ישר־ קשר זה יהיה הפעם נאצר.

ו האמריקאים בחסות שיפעל אלי־מצרי,
שדות־הנפט. על ישתלט

 איראן,״ מפני חוששים עדיין ״הסעודים
 בעניינים המעורה איש־עסקים לי אמר
שם.

מן8 שו ל ח דוזשק - □,י
ב בשיחותי ששמעתי שונות יעות ^

:מצריים !
היש בעיני ביטחון זה מה לנו, ״תסביר

 קאהיר? בגדאד? הגבול? היכן ראלים?
התנח תקימו מקום בכל הרי בנגאזי?

 שלהן הביטחון את להבטיח וכדי לויות,
 תקימו ושם שטח, עוד לכבוש עליכם יהיה

הסוף?״ יהיה מה חדשות. התנחלויות
 ירושלים כין ישיר קו־טלפון ״יש

מתו הבד לגמרי. בטוח זה ודמשק.
ביניכם.״ אם

 איש הוא בכל. מחליט אחד אדם ״אצלנו
 זה שאצלכם חשבנו תמיד אבל מזהיר.
 מחליטים. אנשים הרבה שאצלכם אחרת,
 אחד אדם אצלכם שגם לנו מסתבר עכשיו
לבדו.״ הכל את מחליט

פראי- הלובים. הם גרועים הכי ״הערבים

מב רעים רק לא הם פרימיטיביים. אדם.
 תמיד ביכלל. רעים הם פוליטית. חינה

לצרות.״ גורמים
מי עד לוותר יכול לא ״סאדאת

 זאת, עשה אילו סיני. של לימטר
 לא הוא נגדו. קם עצמי אני הייתי

 הפלסטינים. את להקריב גם יכול
יפול.״ זאת, יעשה אם

ר שי א שר ו חמס
 וה- בכביש־החוף, עשה־הזוועה *י
 בעיקבד ללבנון הישראלית פלישה 1^

 למרכז הפלסטיני העניין את החזירו תיה׳
בקאהיר. הפוליטית התודעה
 הפלסטינים. את אוהסים אין

פע פלסטיניים סטודנטים מגרשים
 כלי כי מבינים הכד דא לתניים.

יצלח. לא השלום הפלסטינים,
 השמיע ביותר מעניינת נקודת־השקפה

ה הוגה־הדיעות סיד־אחמד, מוחמד באוזני
: שמאלי

 צריכים הייתם קיים, אש״ף היה ״לולא
אותו. להמציא

המג כל אנפין, בזעיר קיימים, ״באש״ף
 ישראל. כלפי הערבי בעולם המצויות מות

 עצם את השוללים אנשי־סירוב, ישנם
 חמא־ סעיד כמו אנשים לצד ישראל, קיום

 בשלום. עימה לחיות הרוצים המנוח, מי
 וקיצונים, מתונים וימין, שמאל אנשי יש

 ושוחרי־שלום. טרוריסטים
החבילה כל את מחזיק עראפאת ״יאסר

שלו. המייוחד הכישרון זהו ביחד. הזאת
 עם הידברות לידי תגיעו ״אם
ה כל עם מגע לכם יהיה אש״ף,
 ובעונה כעת הערכי בעודם מגמות
הס אש״ף, עם תסתדרו אם אחת.

 עד תחתמו אם כולן. עם תדרתם
ה את סילקתם אש״ף, עם שלום
תיש לא מגמה שום כולה. פעייה

כחוץ. אר
 מכל יותר •עבורכם שווה להיות צריך ״זה

אחר!״ דבר
 מעיד אינו בכביש־החוף המעשה האם

? אש״ף מתוך נעלמו שהמתונים
 לישראל. מסר היה המעשה לא. בהחלט
בלע הולך ״לא כולו: ולעולם למצריים

 בל אש״ף, בלי הפלסטינים, בלי דינו.
 יכולים אנחנו יתקלקלו. שלכם החשבונות

פיה.״ על קערה כל להפוך
 אינם שהפלסטינים הדבר פירוש אין אך

הבקי המצרים רוב בפנים. להיות רוצים
 ייפתח שאם משוכנעים עדיין בענייו אים

 ברצון יבוא הוא עראפאת, לפני הפתח
 ישראל כאשר אך המשא־והמתן. לשולחן
 מה — ובריח מנעול על הדלת את סוגרת

לעשות? יכול הוא
הק אחת מצרית אישיות אגב,

 לא שעראפאת באוזני לציין פידה
 הקפוצה שוגרה כאשר כדכנון היה

 כישראל. מעשה־הטרור את לכצע
 המיזרחית, כגרמניה שהה הוא

 אחרי רק כמוסקכה. ביקורו אחרי
 בוצע אודי הכיתה. מיהר המעשה,
ץ גבו מאחורי כולו המעשה

הרא אינו ועראפאת סאדאת בין הקרע
המת הגירסות אחת הסופי. לא וגם שון,

 על התרגז שעראפאת היא בקאהיר הלכות
 ששיטו לו נדמה שהיה מפני אל־סאדאת,

 המצרי, בפרלמנט עראפאת נכח כידוע, בו.
 על לראשונה אל־סאדאת הכריז כאשר
הפלס המנהיג לירושלים. לנסוע כוונתו

 בו מחה לא גם אך כפיים, מחא לא טיני
 מה ידע לא שכלל היא הגירסה במקום.

 אל־סאדאת של נאומו להתרחש. עומד
 הגיב לא כן ועל אותו, והדהים הפתיע
 אש״ף בתוך למעמדו הזיק הדבר מייד.
 לתיבנון שותף היה כאילו לרינונים וגרם

מאש״ף. המתעלמת היוזמה,
 לדעת שינה, לא עראפאת פנים, כל על

הש הוא עמדתו. את המצריים, המומחים
 חמאמי, סעיד בהלוויית הפגנתי באופן תתף
 בלונדון. שנרצח ישראל, עם השלום חוזה
 אל־סארטאווי, מעיסאם הסתייג לא הוא

 המועצה עם המגעים את שקיים האיש
 אל־ יוזמת את בפומבי שחייב הישראלית,

סאדאת.
פתוחות. האופציות כל

אוקטובו הנא. התאוץ־
 במשא- הקיפאון יימשך אם יקרה ה

? הישראלי־מצרי ומתן
 דרמאהיות התפתחויות על חושבים אין

 איתן אל-סאדאת של מעמדו פיתאומיות.
 להמתין. לעצמו להרשות שיוכל כדי דיו,
 מהפכה לא וגם מיידית, מילחמה תהיה לא

מיידית.
)42 בעמוד (המשך
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