
 אותי, תתקיף כי אותי הזהירו אמרת:
אומר. מה חשוב !ולא

 הציקה מוזרה הרגשה אותי. הפחיד הדבר
תחבו או שקר האלה בדברים אין אם לי.
 כל ללא בגב, סכין דקירת שזאת הרי לה,

 גאולה עם השיחה את פירסמתי הצדקה.
 היתד, היא נושא. בשום הסכמנו לא כהן.

 כלשונם, דבריה את שפירסמתי מכך מרוצה
בדעותינו. הפער חרף

 פירסמו לאל־עריש נסעתי ישבו ביום
חול מחפש אני כי הישראליים העיתונים

 תמונתו :מתנוססת שעליה קטן, לילד צה
 כשלעצמה, הידיעה, אוסטין. סטיב של

 בני ילדים, הרבה כי גיליתי נכונה. היתד.
 לא הזאת. החולצה את לובשים אל־עריש,

 רצוני את הבעתי ושאלתי. מדוע הבנתי
 מישפחתי. מבני קטן לילד חולצה :לקנות

 אולם המצרית, באל־עריש חולצה קניתי לא
 של הראשונים בעמודיהם פורסמה הידיעה

הישי איזו יודע אינני בישראל. העיתונים
מבין. אינני לכך. יש בות

 מכיר אני אנקדוטה. הזאת בידיעה ראיתי
■ידי מחפשים הם העיתונאים. עמיתי את

 ואין לכיתוב, עליהם הוטל פיקנטיות. עות
 ומעבירים מידע חוטפים הם לכן זמן. להם

 — אצלם קורה הדבר במהירות. אותו
ואצלנו.
ה את בהרצליה רכשתי שבו ביום

 העיתונאים פירסמו יודאיקה אנציקלופדיה
ב שהלכתי כאילו בהבלטה, הידיעה את

אנצי 19 לי יש והרי ועריה. עירום רחוב
 ספרים אלף 20מ־ ויותר יהודיות קלופדיות

!ישראל על
הישראלים העיתונאים נוסף: מיקרה

התע קאהיר. על תערוכת־צילומים ערכו
 בה :והוצגו בתל־אביב התקיימה רוכה

הלכ בקאהיר, ביותר המכוערים הרחובות
 ובעיות — בקיומו מודים שאנו — לוך

 אחדי מיד היה הדבר שלנו. התחבורה
 אלא לכך, צידוק כל מצאתי לא היוזמה.
 בישראל גורמים כמה שקיימים בעובדה
 מפניו. שחוששים או בשלום ׳חפצים שאינם

 החיבה גלי את להדוף מעוניינים הם ׳שמא
 הוא, המעניין ,אולם י קאהיר עם והידידות

 העיתונאים מן מנע לא זה מוזר שמצב
 או עת בכל למצריים לבוא הישראלים

עימם. שניפגש לבקש
— מנומס

תוקפני זאת ובכל
ואישיים. - כלליים מיקרים שרות

 קטנים. שהם משום אותם מזכיר אינני /
 הענק מול מקומנו, על לעמוד עלינו
 רוצים, שאנו מה משמעותו. ונוכח הגדול

 עלינו וקשה. גדול־ממדים יכביר, דבר הוא
היש שהאזרח ולהבין להיזהר, להישמר,

 מסובך אף הוא ולכן רגישויות גדוש ראלי
 לרוב התרחשו הללו המיקרים כל מאד.

 הסקרנות החיפזון, בגלל העיתונאים עם
העי דבר. כל לפרסם התחרותי והמאמץ
משתיי ישראל, אזרחי שאר כמו תונאים

 פוליטיות עמדות מיפלגות, לעשרות כים
 כלשהו אדם בחר אילו לאומיות. וזהויות
ביש :כלשהי בעיר סמוכים, בתים עשרה
 הללו, הבתים מן בכמה כי מוצא היה ראל,
 חילוקי־ ■שיהיו, ככל לזה זה ׳סמוכים ויהיו

 את מזכירים והמרחקים הפערים הדעות,
 היהודים לאסיה. אירופה שבין המרחק

 אחד כל מדינות. 100מ־ הגיעו בישראל
 העם ולשון :מסורות תכונות, עימד ■נושא

 המינה־ אל ■נצמד יאחד כיל הגיע. שממנו
 בין ■משותף דבר שום אין בכוח. גים

 דבר תמצא ולא פולין, ויהודי :תימן יהודי
מרוקו. ויהודי רוסיה יהודי בין דומה

 מבק־ הם בכך. מודים עצמם הישראלים
 להם לסלוח אותם, להבין מאיתנו ישים

 מבקשים אנחנו ■כלפיהם. סבלנות ולגלות
דומה. דבר מהם

 רבה, סבלנות מגלה הישראלי האזרח
 מנומס ■הוא למדי. עצבני הוא זה עם ויחד
 הימילחמה. ■מן עייף הוא :תוקפני. זאת ובכל
 יותר. עוד ממנו וחושש שלום, רוצה הוא

 מאחרים. פחד אלא ידעו לא היהודים
 מדינה, בכל סיעות היו הם הרבים. מן פחד
 כאן הפכו לראשונה בישראל. מאשר חוץ

 הערבים. בקרב ■מיעוט הם אולם לרוב.
 בין וישראל מיעוט, הם בישראל הערבים
 השלום, בדרך עתה, מיעוט. הם הערבים

!הערבי הרהב עם הערבים, עם השלימו הם
 ארוחת- אל שאלך צורך אין כך, אם
 שלא כדי נבון הנשיא של החגיגית הערב

 ב־ הקוימדיה איו בטרגדיה יחלק אהפוך
 ייתכן הצדקה. כל ילו שאין ״מיקרה״

ה של בעומקה נמצאת היחיד שההצדקה
בישראל. מיפלגתית הפנים מדיניות

 הצי שערך המסיבה אל ללכת החלטתי
 המצריים, ולחיילים לקצינים הישראלי

מן מטרים 800 במרחק הנמצא באולם

 של ארוחת־הערב התקיימה ישבו המקום
נבון.

 עיתונאי פגשתי כרמל דן מלון ימול
 ארוחת — דתי ״אסון :לי שסיפר ישראלי

להתבטל!״ עומדת הערב
 של הרב כי ידע ילא המוזמנים מי איש
 את לבטל הקורא גילוי־דעת פירסם חיפה

 ראיש־הממ- בגין, מנחם זכי ■ארוחת־הערב,
 ברב הפצירו ■הפנים,—ש< ■ובורג, ■שלה,

 לתוך ישראל את להכניס לא חיפה של
כולו. העולם עייני למול — גדול אסון
י קרה מה

 כרמל. דן מלון של המיטבח בתוך ■משהו
 מיוחד, מזון אוכל סאדאת הנשיא כי ידוע

 פריטי את הרופאים. לו שרשמו דיאטה
 מסעותיו. כל אל עימו נוטל הוא המזון
 מבו־ ירקות אוכל הוא מחלת־הלב, בגלל

 שמן, ■של ■מסויים סוג מבושל, בשר ■שלים׳
הדברים מתיקה. דברי ■מאד מעט ורק

 סולם את שמעניין שמה מפני ■כך, על
ה הכבוד ההדדית, ההבנה השלום, הוא

 יהיה לא בלעדיהם הטובה. והכוונה הדדי
ימים. לאורך מעמד שיחזיק שליום

מן  הנעורים סי
סיין של חו

 אדמת-ישראל לבין רצועת־עזיה ין ך
 מהם יחלק הכביש. על כבלים מונחים

האנ לעין. בולט השוני עזה. אל מוביל
 הבתים, הדחוסות, השמיות, ■הלבוש, שים,

 גדולה, עיר היא שעזה למרות החנויות.
 המקום תושבי כאילו צפיפות בה 'יש

 אותם. ׳שיובילו מכוניות לאלפי ממתינים
מוגדר. איננו דבר שום לאן?

 זהירות לגלות התרגלו עזה ׳תושבי
לא מתקרב. זר שאדם אימת כל מייוחדת,

 קיסינג׳ר הנרי שד״ר כך כדי עד הגיעו
 עושה הוא ,איך סאדאת את פעם ישאל
להפ מנסה קיסינג׳ר, שהוא, משום זאת
 של עניין שזהו נראה ממיישקלו. חית

היהודית. לדת מנוגד הדבר אולם שיגרה,
 מיסעדר, כל כי קובעת היהודית הדב
 תעודה לקבל צריך המזון כשרה. תהיה

 שהבשר יודע הוא כי המכריז הרב, מן
 להכשיר, כדי הדת. בדרך הוכשרו והירקות

 ביתי־המלון מיוחדים. בכלים להשתמש יש
 אסור הללו. הכללים לפי לנהוג חייבים
 כן, יעשו לא אם להם. בניגוד לפעול
 בית־ וכי אסור, המזון כי הרב יודיע
טרף. יעצמו המלון

 אולם ייוצא־דויפן. נישמע הדבר ׳אין לגבינו
 בגלל הרגל את פשטו חברות־הספנות

 הישראלית חברת־הספנות הזאת. ההחלטה
שה מפיני טוטאלית, לפשיטת־רגל הגיעה

 או חזיר בשר לאכול רצון הביעו זרים
 את אהבו לא פשוט ואחרים חלב, לשתות

 חברות־הספנות ה״דתי״. הישראלי המזון
 לעמוד כלו לא על אל וחברת־התעופה

הדת. אנשי מול
 דן במילון המזון בהכשרת העוסקים

 הפרה אירעה כי לרב, והודיעו הלכו כרמל
 בשיטה השתמשו הדת• כללי של קשה

 הנשיא של ארוחתו להכנת לא־דתית
 הדת כללי לפי לנהוג נשבעו הם סאדאת.

הפצרו למול אסור. מזון להכניס ׳ולא
 ההסברים ומול שרי-ישראל של תיהם

 בכלי- ■השימוש יעיל הרב אנשי ■שניתנו
 הדת, את נוגדת שאיננה בשיטה המיטבח

 ישר־ ׳שקיימה החגיגית הארוחה התקיימה
סאדאת. הנשיא לכבוד אל

 מאורע הזה. הקטן המיקרה חלף כך
יידע שאיש מבלי זעיר להישאר הצריך

 אותם. להבין אפשר זר. ■אותו מיהו חשוב
 אותם לימדו הישראלי, הכיבוש כוחות
 להדביק למיצער, או לשונם את לבלוע
וה הידיים, ׳תווי־הפנים, חיכם. אל אותה
 ריגשותיהם. ■על השתלטו המעורפל ביטוי

פעמים. אלף להם מוחל אני
 ארצות־הברית קיימה האחרונים בימים

הפלס הישיחרור אירגון נציגי עם מגע
 וגרמניה צדפת אוסטריה, עשו ■וכך טיני,

 שר־יהחוץ דיין, משה אפילו המערבית.
 ומסובכות. קשות הדרכים כל ישראל. של
 שאינם אלה משהו. מלעשות ■מנוס אין

 דבר. ייעשה שלא להם ■חשוב פועלים,
הקרו הסירוב שמדינות לכך הסיבה זוהי
 יפה בעין רואות אינן והמשותקות, עות
ב או זמני באורח עושה שמצריים מה

 והגדה- עזה של עתידן למען הדרגה.
 הסירוב למדינות מציק הדבר המערבית.

 משהו, לעשות מסוגלות אינן שהן מפני גם
 בברכה ׳מקבלים ׳שהפלסטינים ■מפני וגם
 ואירופה, ארצות־יהברית אם הדיאלוג את

 הפות־ על נוסף פ״תרון יימצאו אליה שמא
 לא הסירוב שמדינות אחרי המצרי, רון

פיתריון. לכלל ■להגיע הצליחו
 ■היה לא אחדים ישראלים של בנוכחותם

 וכך לומר שרציתי מה להשמיע הגיוני זה
פגשתי. שאותם עזה תושבי גם נהגו

 עם אחד לשולחן להסב בחלקי עלה
 וחגה דויהאמי חסן ורעייתו, דיין משיה
 מערכת וחברת הראשית העורכת זמר-

 משה אותי שאל דביר. האופוזיציה עיתון
באופן ? בעזה לך אמרו ״מה :דיין

 י׳שר־ עם כלשהו קשר רוצים לא הם טבעי
 אמר יומה א־שאווה? לך אמר ימה אל.
 פגשתי? שאותו עבד־אל-שאפי חיידר לך
 שיחה ניהלתי ׳שעימו נתישה ילך ■אמר מה

? ארוכה

 השר...״ ״אדוני לו: אמרתי
 משה.״ לי קרא ״לא... לי: ענה

 הוא אני כי שכחת ״משה... :לו אמרתי
 כיצד השאלות. את לך להציג שצריך זה

 ובמקביל ארגון־הישיחרור אנשי עם נפגשת
האמ השגריר יאנג, אנדרו את תקפתם
 עם קשר שיצר מפני המתפטר, ריקאי
 ?״ באו״ם רור,ארגון-השיח אנשי

 דברי את קטעה דיין, של אשתו "*'רחל,
 את עזב לא יאנג אנדרו ״אבל ואמרה:
 נציג עם שקיים המגע בגלל עבודתו

ל ששיקר מפני אלא ארגון־הישיחרור,
ממשלתו.״

 שאמרח לדברים האזין לא דיין משה
 רצה לא ואולי כבדה שמיעתו רעייתו.
 ״נפגשתי דיין: אמר הדברים. על להעיר

 אני אדגון־השיחרור. של נציגים ישני עם
 רוצה שאני :מפני זאת לעשיות אמשיך
 שייוצרים אנשים ישיש יודע אני לדעת.

 מה אצלנו. אסור איננו זה אחר. קשר
 כלשהי פעילות להם ׳שתהיה הוא שאסור

 יפעלו, אם אחר. מקום בכל או בעזה
 לבתי-הסוהר. אותם ונכניס בהם נילחם

פעי מקיימים אינם נפגשתי שאיתם אלה
ורעיו מחשבות להם יש אפקטיבית. לות
נות.

ארו תקופה אייתם. רצוף ■קשר לי ״יש
 אולם ׳ללמוד. עלינו למדי. טבעי זה כה.

 אי־יאפשר דם, שופך פושע, אריגון־טרור
 ממינו.״ להתעלם או ■דיאלוג עימו ליצור

 באמת. חוילה דיין משיה כי הבחנתי
 גס. שנעשה בקולו, פגעה אף המחילה

 חוסיין טאה של קולו את ■לי מזכיר הוא
 כלפיו עז רגיש מותו. לפני ■קצרה תקופה

 בעת מתלהב הוא אשתו. ■של בפניה ניכר
 המוגש למזון ומניח בו שוקע ויכוח,

 כי לפנינו מאשרת רעייתו השולחן. על
המדינית. !במחשבה דרכו זו

 הכותרות מן ירד לא ״שמי דיין: אמר
 הצבאי המושל הייתי כאשר 1947 משינת

 הופיע לא ששמי עיתון אין ירושלים. של
 הפנימיים. בעמודים איו הראשון -בעמוד ביו.

 ׳רבים בעוד ■נעלם ששמי קריה לא מעולם
 גמאל פארוק, קנדי, :העולם מן הסתלקו

 עבד עבדאללה, המלך אל־נאצר, עבד
 גולדה ישרת, בן־גוריון, קאסם, אלקירים

פייצל.״ והמלך מאיר
 איננו •שאיש ״משום זמר: חנה אמדה

 או אותך יאהבו ממך. להתעלם יכול
 להזכיר שלא יוכל לא איש אותך, ישנאו
 לרע.״ או לטוב אותך

 אשב אתפטר. ״בקרוב :ואמר חזר דיין
 חשלום. יוזמת על זכרונותי את ואכתוב

 רבים הסודות. כל ריבים, ■גילויים לי יש
 :והוסיף היום.״ עד אור ראו לא ׳מהם

ל הסימנים אחד נחלש. חיוסיין ״המלך
 ארביע התחתן שהוא בעובדה ■נעוץ חולשתו

פעמים...״
 רעייתו אמרה לנעורים,״ סימן זהו ״אפל

דיין. של
 ול־ לשילטון זמן לו ״׳אין דיין: אמר

 שהאריך הערבי השליט הוא פוליטיקה.
 על יושב הוא בסאו. על ביותר ימים
מאז...״ כסאו

״האוטובייוגג׳פיה :דייו למשה ,אמרתי
 ■הערבית בשפה במצריים הופיעה שלך
 מאייתנו לתבוע זכות לך אין ■כרכים. בשני
 אחת.״ אגורה אפילו
 בית- אבל זכות, אין ״לי :ענה הוא

 לי שתשלח מבקש אני יכול. ההוצאה
 לי דשיתיעביר הספר של עותקים ישני

 של בעליה שיאוו, דב ■באמצעות אותם
יעל.״ בתי

 מיל־ על שכתבת ״בפרקים ליו: אמרתי
 מדוייק לא ■מידע יש יום־הכיפורים חמת
 ■נכון.״ לא מידע וגם

 הוא פרט,״ כל על להתווכח מוכן ״אני
 שאיגנה אחת מילה כתבתי ״לא ענה.

 מסתמך שאתה המקורות כי ייתכן נכונה.
 אני חילוקי־הדיעוית. שיוריש הם עליהם

 יתרצה אם פרט• בכל לדייק הקפדתי
 !ואני לי כתוב ■מסיוייימים, פרטים להוסיף
 החדשה במהדורה הללו הדברים את אוסיף

הזכחונות...״ שיל
 הביקור ״ביעיקבות :דיין למשה אמירתי

 אצלנו נפוץ במצריים וילדיה ועל בתך של
 ישל קוברה איל הלך אחד אדם סיפור:
 ׳גולדה, .ואמר: עליו דפק מאיר, גולדה
 הי׳שראליים הילדים שיני תאמיני, האם

 הנכדים הם למצרים, שנכנסו הראשונים
 ,אינני גולדה: אמרה דיין.׳ משה של

 את עיצמי יכן, ,אם ילה: אמר מאמינה.׳
נוספת׳.״* פעם עינייך

)66 בעמוד (המשך

 ערב שגס לרמוז היא מנצור כוונת *
 עיניה, יאת גולדה עצמה 1973 יום־הכייפורים

 את לחצות עומדים שהמצרים האמינה ולא
התעלה.




