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□ קוו■□ ■ לאלוה
 טלפו- מרכזת הקדוש־ברוך־הוא של בלישכתו יש ם ^
■  בימים יוצא בוודאי עליו הממונה ׳המלאך ׳הרי נים, י
מדעתו. אלה

 קווים שלושה דחוה באופן להתקין עליו היה
למחנה־דויד. — ונפרדים — ישירים

 מהם אחד שכל אישים, שלושה שם מתכנסים עתה כי
 שלפני ספק אין אלוהים. עם ובילעדי רצוף בקשר נמצא

 באופן להתייעץ מהם אחד כיל ירצה ואחריו מיפגש כל
 אישור ממנה לקבל כדי העליונה, הסמכות עם דחוף

למעשיו.
 אנוור ׳נמצא הזה הקדום השילוש של איחית ובזווית

 הנילוס, ישל בדלתא אבדאל־כום מית הכפר יבן אל־סאדאת,
 כימי מצעדיו אחד שכל האחרון, בספרו המציין, אדם
׳והרחום. הרחמן אללה על־ידי הונחה חייו

 בגין מנחם בין הקיימים המיייוחדים הקשרים על
ידו הדברים מילים. לבזבז צורך ׳אין רייסון־העולמים ויבין
 להנחיל התפקיד את צבאות ה׳ הטיל בגין על הרי עים.

ולזרעו. לאברהם נתן יאשר הארץ את לעמו
 בארצות־ נשיא עוד היה לא — קארטר ג׳ימי ואילו

 האב, עם וכלתיחאמצעי הדוק כה בקשר -שעמד הברית
 בכנסייה. כמטיף מלאכתם את עשה הוא ורוח־הקודש. הבן
 בכבודו המשיח האדון ישוע ניהל ישלו מערכית־הבחירות את

ובעצמו.
 בדישכה הקווים יהיו הקרום כשכוע אבן,

׳מאד־מאד. עסוקים העליונה
₪! 1■ ■ !

נפגשים כאלה אנשים שלושה כאשר לקירות יכול ה ד*
? אחד במקום
 ,001< \¥11^111זל0 אללה, שא אן השם, ׳בעזרת

נס. יקרה
לעזור. יכול אינו דבר שום מנס, הוץ

 טוב כי פיתאום לפתע בגין מנחם יכין האל, ירצה אם
השלמה. מארץ־י״שר׳אל שלום

 קיומו את אל־יסאדאת אנוור יישכח אללה, ירצה אם
הפלסטיני. העם של

 להתמודד עוז קארטר בימי יאזור הטוב, האדון ירצה אם
 סביר הסכם הצדדים על ויכפה והערבי, היהודי הלובי עם

לפלסטינים. ומולדת ליושראל ביטחון לכל, שלום שיבטיח
כל־יכיול. הוא אלוהים כי

 התערבות על לסמוך שאין חוששני, אך
 הכרתי־ הצילצולים עליו נמאסו אולי מגבוה.

 את לנתק צלצלאל למלאך הורה אודי פוסקים.
האדומים. הקווים שלושת
 עיריית ראש ׳שהייה מי לה־פירה, ג׳ירג׳ו המינוח, (ידידי

מנאו באחד יאמר כיימעט־נזיר, אדוק, וקאתולי פירנצה
 יכול הוא הכל. את לעשיות יכול הוא — ״אלוהים מיו:

 הוא אבל ׳והערבים. היהודים בין שילום במחי־יד לעשות
אותו!״) שידחפו רוצה

בקמפ-דייוויד. הצלתה תיתכן לא המיייוחל, הנס בהעדר
 למחנה-הנו- כא היריבים משני אחד בל כי

 וכין הבסיסית. גישתו את ששינה מכלי פש
תהום. רובצת הגישות שתי

 פגיישית את ביכלל קארטר ג׳ימי כינס ׳מדוע כן, ם ^
§  המוזמנים נעתרו מדוע ז הזאת המשולשת חפיסגה \

להזמנתו.
 אחת בל לגבי !התעוררה זו מעין שארה

ההריסה. כעת שנערכו מוועידות־הפיסגה
 כמו ניגודים, של זמני בטיוח הסתיימו מהן אחדות

 כמו באסון, הסתיימו אחדות ואלכסנדר. נפוליון פגישת
מינ (״הסכם ׳היטלר-צ׳מיברליין־מוסוליני-דאלאדייה פגישת

 (״ועידת רוזפלט־סטאלין־צ׳רצ׳יל פגישת גם ואולי כן״),
 פגישות כמו ירגיל, בכישלון הסתיימו אחרות יאלטה״).

וכרושצ׳וב־קנדי. :רושצ׳וב־ואייז׳נהאואר  פי־ נשאו מאד מעטות ועידות־פיסגה רק
כלשהם. חיוביים רות

 בירושלים סאדאת־בגין פגיושית שליבו, הקרוב ׳בעבר
יוז למרות ודיבורי-׳סרק, חיוכים מילבד באפם, הסתיימה

 המצרי. הנשיא של אדירת־המשמעות ההיסטורית מתו
באסון. הסתיימה ועידת־יא־ססאעייליה

זו מדוע
 בעיות כי להניח הוא ׳אבסורד למדי. טבעית היא הסיבה
 של הבסיסיים לאינטירסים הנוגעות ,׳וחמורות מורכבות

תיעלמ או תיפתרנה למילחמות, ׳והנורמות ומדינות, עמים
פנים־אל-פנים. נפגשים פוליטיקאים ששלושה מפני נה

 מתחולל הצדדים בשני אם כמובן. קיימת, האפשרות
 מתעלים הנפגשים המנהיגים אם פייתאומי, נפשי שינוי
הנס. לקרות יכול — כיה עד תפיסותיהם לכל מעל

כהיסטוריה. מאד נדירים כאלה, נסים אך
 לפיתוי ושוב שוב הפוליטיקאים נכנעים מדוע כן, יאם
 העש כימו אליה, אצים הם מדוע 1 בוועיידת־פיסגה הגלום

1 הדולק הינד אל
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 אנושי גורם כאן פועל פוליטיים, לשיקולים עבר ף*
פשוט. ■י

המו כעל־החיים של מהותו כעצם טמון הוא
פוליטיקאי. הקרוי זר

 מנופחת עצמית הערכה בעל הוא פוליטיקאי כל
 ציבורית, במה על ליעילות מעז היה לא כן, לולא ביותר.

הישילטון. אל ידו את לשלוח דיעיות, להשמיע
 עד להשמיע הרגיל רדוד, אדם הוא המצוי הפוליטיקאי

 ללא- באסיפות דבריו״ את ״׳לשאת באנאליות, דיעות בוש
 שנים כימה אחרי ׳ובכותרות. בימחיאות־כפיים לזכות ספור,

 פיו כי משתכנע הוא עצמו, לנאומי דרוכה הקשיבה •שיל
מרגליות. מפיק

העל השילטון אל הפוליטיקאי מגיע באיטר
 לממדים להתנפח שלו האגו מוברח כארצו, יון

אדירים.

תפוסים הקווים כל :צלצלאל המלאך

לאומיים. ברעמי־צחיוק נענית שלו ׳תפלה בדיחה כל
 ביותר הבאנאליים פסוקיו את מאורע. מהווה שלו נאום כל

 למען מיקרופונים, עשרות שיל סוללה ליפני משמיע הוא
 אותו מלווים צופריחאופנועים לדבריו. הצמאה האנושות

קיר. כל עיל תלוי ׳תצלומו ייסע, באשר
 יעל ימים ל׳אורד ישמור כזה שאדם כלל ייתכן ליא
 — לכך מסוגלים נדירים אנשים שקולה. עצמית הערכה

 שיגעון־ד,גדלות בעלי מלכת׳חיילה היו שלא מפני אולי
 ויצחק אשכול לוי על כאן לחשוב אפשר לתפקיד. הדרוש

רבין.
 מאבד, כזה) ידבר יש (אם הנורמלי הלאומי המנהיג

 בהיותו הסבירים. קני־המידה את במאוחר, או במוקדם
 אין אותו, מהערצתם ׳המתפרנסים ואומרי־הן, חנפנים מוקף

 מעמיק, הוגה־דיעות ונבון, חכם שהוא המסקנה מן מנוס לו
גאוני. משא־ומתן מנהל מעולה, איש־גיצוע

 מופלא, כושר־שיכנוע כעל שהוא וכעיקר:
 האמת את בעלי־שיהו לבל להנחיל המסוגל
כפיו. אשר הצרופה

 נוספת, לוועידת-פיסגח ההזמנה בהגיע כך, שום ך**
ליה. לסרב דעתו על כזיד, איש יעלה לא ■י

 ממילא. קשה היה כזה סירוב שלפנינו, כמיקרה
 מכתים היה הדבר כי לסרב, אפשריות כיל הייתה לא ליביגין
 לאל- וגם בשלום. המחבל נוקשה, כקנאי סופית אותו

ונוח. קל הדבר היה ליא סאדאת
 כמוהם. כלל צץ לא כזה שרעיון כטוהכי אך
ז לפיסגה לעלות יסרב לאומי מנהיג איזה
 ובגין אל־סאדאת קארטר, כתבי יאת שקרא מי בל

 הצדק כי לחלוטין משוכנע השלושה מן אחד כל כי ייודע
 מחונן שהוא שלטה □אימונה מאמין מהם יאחד כל עימיו.

 לכושר־השיכנוע גבוליות שאין ■וכובשת, מקסימה באישיות
כימיה. ומפעיל כאריזמה מקרין שהוא •שלו,

 שאין ׳אישי ובקסם צרופה באמת מצוייר בהיותו
 פגישת- כי השלושה מן אחד כל מאמין בפניו, לעמוד

 המיייוחלית ההזדמנות את סוף־סוף, לו, מעניקה הפיסוה
 ״הייתכן,״ המוחלטת. בצידקתו עמיתיו שני את לשכנע

 לא נבונים כל־כך בחורים שני ״כי לעצמו, אומר הוא
 בוודאי ? שבפי הצודקות לטענות ויחפהשו האמת את יבינו
!״שלא

 עתה נפגשים נהדרים מונולוגים שלושה
כמארילנד.

 קטנים פיתויים להוסיף יש הזה הגדול הפיתוי ל *¥
ג פוליטיים. פחות ולא אנושיים פחות לא יאך יותר, י

 כלי־התיקשו■ של דרמה היא ועידת־פיסגה
כולה. האנושות את מרתקת היא דת.

 ישדרי- של גדודים מתקבצים למקום־יהמיפגש מסביב
 עיתונאים. של אוגדות ׳אנשי־רדיו, של חטיבות טלוויזיה,

לעולמי־עד. מונצחת תנועה כל נרשמת, מילה כל
 לכל הרגיל הלאומי, המנהיג יש׳ל המפונק האגו יגם
 בינלאומית. להכרה משתוקק בארצו, פולחן־האישייות גינוני

 פריחתו. לשיא שלו האגו מגיע בוועידת־פיסגה
ז שבזה פיתוי כפני לעמוד יכול מי
 הקטיור כשדה־הקרב. נפגשים המנהיגים היו פעם
 אנתוניוס, ומ׳ארסוס אוקטאוויאנוס וגיוליית, דויד ואכילס,

 פנים־אל-פנים, נפגשים לב־הארי וריצ׳ואריד צלאח־אל־דין
 את •שהנציחו והיסטוריונים, משוררים של לישיימיחתם

יפגיש. המ של הדראמה
 כלי של המפוברקת הדרמה כעידן ביום,

 ו׳עידת־הפיסגיה ממלאה ההמונית, התיקשורת
 המיל■ את מכלים המנהיגים דומה. תפקיד
 מתמודדים הם כפיסגה אך בבונקרים, חמות

כאריזמה. •טל מכות ומחליפים פנים־אל־פנים,
■ 1■ ■ י

 צורך כילל היה לא להסכמה, כלשהו בסיס היה ילו
* זיו. כהצגה י

 פנים־ ביינייהם להסתדר ובגין אל־סאדיאת יכלו ׳אילו
 הומרוס של יורשיהם (כלשון פועלת הכימיה היתד, אל־פנים,
 באיסמא־ או בירושלים הצהר׳וינים) במערכות ושקספיר

עילייה.
תו להשיג יכול ומייגע סבלני משא-ומתן היה ׳איליו

ועוזרים. •שרים •של בדרג מיתגביש ההסכם היה צאות,
 היא האכזרית המכאיבה, הפשוטה, האמת

אלה. מנהיגים כין ל,הסכם בסיס בל שאין
השלמה, ארץ־ישראל על לעולם יוותר לא בגין מנחם

 אל־סיאדאת אנוור אדמות. עלי מוחלט שלום למען לא גם
 ולהפקיד הערבי בעולם לבגוד מסוגל ואינו מוכן אינו
 אינו קארטר ורצועת־עזה. המערבית הגדה ירושלים, את

 כדי הדרוש המאסיבי הלחץ את להפעיל זו בשער, מסוגל
 הערבי הנפט על לוותר מסוגל אינו וגם בגין, את להזיז

 בעולם ארצות-הברית •של העצומים האינטרסים •שאר ועל
הערבי.

 והברית■ הקוראן התנ״ך, מן ציטוטים שוב
 אם גם זו. יסודית מציאות ישנו דא החדשה

 אלפים כשלושת היזמות פא ■ה שלוש יקרינו
הזה. הקרח את להמס בכוחן יהיה לא שמיטות,

1 באסון להסתיים ׳זו ועידה על נגזר האם כן, ■אם
■1 ■1 ׳■

ב־ המיתוועדים לשלושת משותף אחד אינטרס ש ןך
 את לפחות או הזה, האסון את למנוע מחנה־דויד:

מראיתו.
 מת. שהשלום ולהכריז הביתה, לחזור יכול אינו ׳בגין

 יכול אינו אל־סאדאת מעמדו. את להרוס עלול היה הדיבר
ה יוזמתו של הסופי בכישלון :ולהודות לקאהיר, לחזור

 שאין מסקנות, להסיק אותו מכריח היה הדבר היסטורית.
 בולט כישלון — קארטר לג׳ימי ואשר ׳אליהן. שש הוא

נשי על הגולל את סותם היה בקמפ-דייוויד וחד־משמעי
אותו.

 את לסיים לשלושתם אדיר תמריץ קיים לכן
 אלא זיה יהיה לא אפילו — במשהו הוועידה

בלי-התיקשורת. של מיקסם־שווא
שתיכ־ כלשהי, נוסחה זאת תחיה ביותר חטוב במייק׳חה

 שניחן להxבלה-בלה מועטה. ומשמעות חרבה מילים לול
 הגדולות, מכיונות־התעמולה שלוש באמצעיות להציגו יהיה

כ״יפריצת-׳דרך״.
 •של ״מכניזם על הסכמה תושג טוב, הפחות במיקרה

 פג״שות־סרק של נוספת סידרה חטשא־׳ומתך, המשך
מתמשכת. הידברות של מראית־העין את שיקיימו
 הוועידה תיגמר כך, על הסכם יאף יושג לא אם יורק
ית האבק תסתיים, הוועידה — כך או בךגלוי. באסון
 עם־ישראל ועל הכיתה. יחזרו הגיבורים פזר,

 ״לשים שנה, לפני וייצמן עזר של כדבריו יהיה,
ולחשוב.״ הקרים המים כרז תחת הראש את
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