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 ומצב־ שתו הכל כמים. שנשפכו כוהולים
עלה. הרוח

 בלתי זמרות שתי עם מקומית תיזמורת
 בין הללויה את לשיר התעקשו ידועות
 קיבל והקהל למשנהו, אחד סוער ריקוד

טובה. ברוח החיקוי את
 שלא אלד, המשלחות, יתר כי היה נדמה

ב בחדריהן מדוכאות תשארנה בפרס, זכו
 מן הטיסה — למחרת עד המלון, בית

במסיבה. השתתפו כולן כמעט אולם הארץ
 עייפה היא כי הצהירה, הספרדיה הזמרת

 של התזמורת וכי שוב, לשיר כדי מדי
 ארבעת אך חזרות. עימד, עשתה לא הילטון
 שלולא השיר, את ושרו לבמה עלו הילדים

הראשון. במקום זוכה היה ספרד
 נציג, לבמה שלחה הגרמנית הלהקה

 קול לו יש כי שהתברר הקירח, הזמר
 רק לא לשיר יודע הוא וכי ומלטף, עמוק

 הוא ארוכה שעה משך חאן. ג׳ינג׳יס את
 אותו נשא ואחר־כך רקדו החוגגים שר,

כתפים. על הקהל
 תוד נקרעה שנעלה דנית מקהלה נערת

 הילנוון, של מלצר עם סוער ריקוד כדי
 והמשיכה בסיכת־ביטחון הנעל את קשרה

לשמוח.
לאפיסת עד רקדה הנורווגית הזמרת

המקהלה נערת
בנעל תקלה

הגרמני גרינר יוו
בחצלחה תקלה

 הרצפה על ופינה לשבח ונאלצה כוחות,
קצת. לנוח כדי

ה הסתיימה בוקד לפנות ארבע בשעה
 אף המלון, של האירועים באולם מסיבה
 עטרי, גלי של בחדרה ,21ד.- בקומה נמשכה

 הכל אכלו שמונה בשעה ארוכה. שעה עוד
 להתכונן החלה עטרי גלי בוקר. ארוחת
 שהחל מסע לאירופה, שלה הארוך למסע
זו. בוקר ארוחת לאחר כמעט

 לאירוווי־ לדאוג החלו הטלוויזיה בבניין
 באותו שנקבעו הסטנדרטים, הבא. זיון

 עבודה מחייבים האומה בבנייני הערב
הבאה. השנה לקראת מאומצת

במצריים חיינו מבדים
בעתיקות מסתכל בעודו המצוי, המדריך של ההסבר לדברי

 הישראלים אכן כי בתמימות כה עד שהאמין בגין, מצריים.
 שאין ובקושי, לאחרונה, רק שוכנע הפיראמידות, את שבנו הם

בפיראמידות. בביקורו זה עניין על התלוצץ ואף כך הדבר
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למ בעצמו, לנמליד,תעופה לבוא היה יכול
 הרשות- וראש ראש-המדינה שהוא רות

 ראש- רק הוא ובגין יחד, גם המבצעת
 לעשות חייב היה לא הוא אולם הממשלה.

 התאים מובאראק, חוסני סגדהנשיא, זאת.
 פחות שהיה האורח של למעמד בדיוק

 הכל מצרי. מראש־ממשלד, ויותר מנשיא,
במדוייק. מדוד היה

 משהו? לו חסר כי בגין הרגיש האם
 כה שהלצות הזה, האיש ׳לדעת. היה קשה
 על קיפץ החולה, ליבו על נפוצו רבות

 46 של בחום צעיר, תיש כמו הסלעים
 צעירים גברים כאשר אבק, בענני מעלות,

 ברוח לזוז. וסירבו לעילפון קרובים היו
 של התחתונות השכבות על טיפס הצורבת

 כדי ההזדמנות את וניצל הפיראמידה,
 שהפיראמידה להרגעתם, למצרים, לבשר

ת א ז  הישראלים. על־ידי נבנתה לא ה
האל החייל קבר ליד הטכס את ערך הוא

 ספק בלי והיה הספינכס את ביקר מוני,
 ולרדת הרים כימה עוד על לטפס מוכן

מערות. לכמה
 חרג־ אויפוריה? רצון? כוח

 ך תחדשת־שריחות ? שת־אחריות
ץ ההיסטורי המעמד מן הנאה
המ היו זמן, כמה ואחרי לדעת. קשה

 עייפים מדי, מיובשים מדי, רצוצים לווים
 כאלה. שאלות עצמם את לשאול מכדי מדי,

 תריסר לשתות הביתה, לחזור רק רצו הם
ולנוח. להתקלח קרים, מים בקבוקי
 עוד להם חיכה מנוחה. היתד. לא אולם
 ארוחת- בדאגה: לו ציפו שהם אירוע
 היה בגין קובה. בארמון החגיגית הערב
וה המצרי העם באוזני שם, לנאום צריך

ז יגיד הוא מה המצרית. צמדת
 האווירה כי החמסין למרות שסבר מי

 להקפיא בגין עלול שמא חשש מדי, צוננת
 ברור היה כך, או כך יותר. עוד אותה

היחסים. עתיד ייחתך בערב כי
 שונה לגמרי בצורה — קרה זה ואכן,

רואי-ד,שחורות. שחששו מכפי
 כלא■ פעמים שאמרנו מה קרה

 העת: כבוא יקרה שאכן ספור
 פניס־אל■ נפגשים העמים כאשר
של כימית ריאקציה נוצרת פנים,

 המסוגל כעולם כוח שאין שלום,
לעצרה.

 השתלבות
הדשא על

ד אדם הוא אל־סאדאת נוואר  מי
 כל מילבד רבות. מבחינות חד־במינו

גאון. במאי גם הוא הדברים, שאר
ב ההוליכודיים הבמאים גדול

ה את לביים !היה יכול לא ימינו
 עילאי בכישרון החגיגית מסיבה
 ניתן חזותיים באמצעים ורק יותר.
אירע. אשר את לתאר
 מישמר- עמד הארמון שער לפני לילה.

 פרשים — עבריו ומשני צבאי, כבוד
 התנשא המרהיב השער דיגלונים. שנשאו
 השמיים רקע על מעליו, מבהיק. בלובן

 גדול כחול-לבן דגל :מרומם־לב מראה —
האדום־שחור־לבן. הדגל לצד התנופף

הפ — התמימים הישראליים האורחים
 ועורכי- מוזמניו ראשיה,ממשלה, של מליה

 השער, ליד האוטובוס מן ירדו — העיתונים
ב חייך מפקד-המישמר להיכנס. מוכנים

 המרחק לאוטובוסים. לחזור כדאי עליונות.
קילומטרים. ארבעה — לארמון השער מן

 וגינות. חורשות בין ונסע, נסע האוטובוס
 השטח את תופס בהליופוליס קובה ארמון

סביון. כמו לפחות שלמה. שכונה של
 נוסף. נהדר שער קילומטרים, כעבור

 יותר. עוד מרהיב מראה — לשער מעבר
 מואר עצמו, המפואר הארמון — ממול
 הכחולים, השמיים רקע על בהיר באור

 מידשאה — לפניו טירודחלומות. כמו
אדירה.

 של הצמרת אנשי התכנסו הדשא על
 מצריים שרי-ממשלה — המדינות שתי

 לא מדוע דיסקרטיות, בשאלות (התמהים,
 מישראל), אחד שר אף בגין עימו הביא

 עורכי- המדינות, משתי בכירים פקידים
 שני מקורבי וערביים, ישראליים עיתונים

המנהיגים.
 קבוצות קבוצות־קבוצות. עמדו תחילה

אלגנ בחליפות כולם מצרינדגברים, של
מצריות, נשים של קבוצות כהות. טיות

 של קבוצות מהודרות, בשמלות־ערב כולן
נבוכים. קצת ישראלים,

 הקרח. נשכר כהדרגה
 שהספיקו המעטים הישראלים אנחנו,

 לערוך השתדלנו במצריים, ידידים לרכוש
 הפגשתי העמים. שני בני בין היכרות

 עורך מנצור, אניס עם אבידן שימעון את
 בתש״ח, גיבעתי מפקד אביה, אוקטובר.

שהת האיש זה רבה. סקרנות כמובן עורר
עבד־אל־נאצר. גמאל עם מודד
 העורכים, בין שיחות התפתחו ושם פד,

 שקט. — לפתע ורשמים. הערכות הוחלפו
 הגיעו ונשותיהם ראשיה,ממשלה הנשיא,
 מקבלי- של בשורה בצד הסתדרו למקום,

 פניהם על לעבור הוזמנו המוזמנים פנים.
 — בערבוביה ניגשו זום אליהם. ולהתוודע
היש את מציג כשבגין ומצרים, ישראלים

 המצרי והנשיא אל־סאדאת, לפני ראלים
בגין. לפני המצרים את מציג

 בטלוויזיה, בארץ אותי ראו כי לי (סיפרו
 סקר- אל־סאדאת. לפני אותי הציג כשבגין

תי: שאלו רנים  מה אמר? הוא מה או
 היא התשובה כזאת? בהזדמנות אומרים

״זהו לאל־סאדת: אמר בגין פשוטה:
 וגם בולט ישראלי עיתונאי אבנרי, אורי

 מכיר שהוא אמר אל־סאדאת חבר־כנסת.״
 את לו הבעתי ידי. את ולחץ אותי,

 ומחנה- ככלל הישראלי הציבור הערכת
הח מעשיו. על בפרט הישראלי השלום

 ג׳יהאן לעבר פניתי ואז מילים, כמה לפנו
 הטוב,״ ידידנו כאן, אתה ״אה, אל-סאדאת.

 רשמים כמה והחלפנו באדיבות, אמרה
לאחרונה). נפגשו מאז שאירע מה על

 פגישה
סלוג׳ה ליד

ר ת כן א האורחים העיקר: בא מ
 ושם הדשא, של אחר לחלק עברו *

 גדולים, עגולים לשולחנות מסביב ישבו
שנש ובסכו״ם, בכוסות בצלחות, עמוסים

 הזמנה כל על הרפובליקה. סמלי את או
 דאגו והמארגנים השולחן, מיספר רשום היה

 כל ליד ומצרים ישראלים יחד להושיב
עבד- עם ואשתו אבן אבא — שולחן
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