
 חטיבת מפקד אבידן, שימעון היה הערב מגיבורי אחדישראלי מפקד
במילחמת־העצמאות. המצרי בצבא שלחמה גיבעתי,

״עבד־אל־נאצר נגד שלחם האיש ״זה :באומרו אל־סאדאת, לפני אותו הציג בגין !

וב־ בנמל־התעופה ביותר החשובות הדמויות אחתמוסלמי ש״ח׳
 באיסלאם שמעמדו אל-אזהר, מיכללת ראש היה מסיבה

 במרחב, המוסלמית הקנאות התעוררות מול ברומא. האפיפיור של לזה דומה הסוני
ישראל. עם שלו ביוזמת־השלום תומכים הדתיים כי להוכיח, מצריים לנשיא חשוב
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המארחים. ידי את ללחוץ לתורם, ואשת־שר מצריים אישים שני ממתינים לעומתו, מחייכת

 הסתובב הוא ערבי. צלם עמד לפני
 בפלוג׳ה.״ לחמתי אני ״גם והעיר:

 נחת הישראלי חיל־האוויר של המטוס
 לדום, עבר המצרי המישמר המסלול, על

לצלם. התחיל והצלם

 איך קאהיר ידעה לא עוד רגע באותו
 עדיין היתד. קאהיר האיש. פני את לקבל

 אל- של שובו לכבוד — כולה מקושטת
 הקודם. השבוע בסוף מוושינגטון, סאדאת

״יחי הסיסמות: אמרו עוד 1977 בדצמבר

מצריים, נשיא של פניו על התפשט הקלה של רחב חיוךמסו״ס חיוו
 בערבית שקרא בפסוק נאומו את בגין סייס כאשר

 אל־סאדאת, גס הסתם מן חשש הנוכחים, כל כמו מצריים!״). אדמת את האל (״יברך
בדבריו. נזהר הכתב, מן דבריו שקרא בגין, אולם מביכים. פסוקים בנאום יכלול בגין כי

הש וגיבור המילחמה גיבור אל־סאדאת,
 ״יחי רק: הסיסמות אמרו הפעם לום״.

השלום״. גיבור אל־סאדאת,
 היתה לא קאהיד ככל אולם
 לישראל, איזכור כגין, של תמונה

ישראלי. דנל
 מ־ הישראליים העיתונאים הגיעו כאשר

 את לקבל כדי לנמל־התעופה, בית־המלון
 הפועלים מתקינים כיצד ראו הם בגין, פני
 לנמל- בכניסה הישראליים הדגלים את

המצ הדגלים בצד הופיעו לא הם התעופה.
לחוד. ואלה לחוד אלה ריים.

 הוסע שבגין אחרי דקות מחמש פחות
 העיתונאים ראו ארמונו, אל מנמל-התעופה

 את שוב מורידים החרוצים הפועלים כיצד
הישראליים. הדגלים

ליש להוכיח רוצים ״המצרים
 יעילים,״ שהם כמה ער ראלים

 ״הם העיתונאים. אחר התלוצץ
 כרגע כדיוק הדגלים את מעלים
כ כדיוק אותם ומורידים הנכון,

הנכון:״ רגע
מדי. רגישים היו שהישראלים יתכן

 כאשר דבר. בכל כוונה חיפשו הם
 נמל-התעופה, בקירבת נהדר, במלון שוכנו

ומנו מבודדים הם כי על התמרמרו הם
פינ ממשלת־מצריים אולם העיר. מן תקים

עונת- בשיא שלם, מפואר מלון למענם תה

 קא- בבית־מלון חדר אין כאשר התיירות,
 מפואר לגמרי, חדש הוא המלון טוב. הירי

 הביקור. סיקור לצורך להפליא וממוקם
 וטובה, יעילה היתד, האורחים על השמירה

אור היו העיתונאים טורדנית. להיות מבלי
וש אכילה לינה, — מצריים ממשלת חי

 היו החיוכים ידידותי, היה היחס תייה.
אמיתיים.

להתלונן? יכול מי
ה המכריע, כרגע עלה, וכאשר

 נמל־ כניין כראש הישראלי דגל
 והת- המצרי הדגל לצד התעופה,

הת — הנושב כחמסין כעוז נופף
הספקנים. גם רגשו

 אילו — שיגרתי להיות היה יכול הטכס
 ואילו התיקווה, היה לא שנוגן ההימנון

 קרא לא הגרמני בקובע־הפלדה הקצין
ישראל״. מדינת ״ראש לכבוד להצדעה

רצ ישראל הכל, ככלות אחרי
 הדכר: פירוש כנורמליזציה. תה

 ולא פחות לא רגיל. יהיה שהכל
ית ישראל שראש-ממשלת יותר.
ה הקאנצלר כמו כמצריים קבל

 אינדונסיה. ראש-ממשלת או גרמני
 נורמלי, נכון, הכל היה. כדיוק וכך

הקצובה. כמידה
 אל־סאדאת יותר. להיות היה יכול מובן,
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