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י בקאהיר הראשון הישראלי השגריר 1 י
מקנא. שאני ודאי

מ רבות שנים שהקדשנו מאיתנו, מי
ב השלום, השגת למען בפעולה חיינו
 לבגידה, משול הדבר היה שבהם ימים

 מחייו שנים כמה למכור מוכן היה לא
זה? באתגר לזכות כדי

 בשושנים. סוגה יהיה לא התפקיד אבל
בו. להיכשל וקל בו, להצליח קשה יהיה

 הראשון השגריר אין זו מכחינה
לקינאה. ראוי
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 השגריר יהיה מסויימת, כהונה ף*
שניש מפשוטות־העם, לנערה דומה 1■יי
הדוכס. של לבנו אה

ה של באולם־הנשפים תופיע כאשר
 וגברים נשים מאות של עיניהם ארמון,
 וכל מתנועותיה, תנועה כל אחר יעקבו
ותיבחן. תיבדק פיה ממוצא מילה

ב בן־אלישר אליהו של מצבו
 לגורל דומה יהיה הקאהיריוז חברה

 מעשה בל מילה, כל צעד, בל זה.
במאזני-צורף. יישקל שלו

 יהיה שהישראלי לכך הממתינים אותם
חנ להיפך, או — שחצן מגושם, גם־רוח,

 אם לאידו ישמחו — צבוע מתרפס, פן,
דיפלומטית. בננה של קליפה על יתחלק
 סכנות אילו מפני ? לעשות עליו מה
 של בעיות־היסוד הן מה להישמר? עליו

העדין? התפקיד
מראש. כך על לחשוב כדאי
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 סכנת היא ביותר הגדולה סבנה ך*

ל מדד-תוקפנות קיים היה אילוהתוקפנות. 1 י
שהישר ספק אין ולעמים, אנשים

הסו בראש עומד היה המצוי אלי
ה ואילו לשם, מאד קרוב או לם,

בתחתית. גמצא היה המצוי מצרי
 יחידת־תוקפ־ לקבוע היה אפשר אילו

 יחידת־מתח או יחידת־מאמץ כמו נות,
 כי ״וולט״), או ״ואט״ כמו ״תוק״, (למשל

 היהודי והאדם הישראלי, האדם היה אז
 תוק, 90 של בציון בוודאי זוכה ביכלל,
 ב־ בקושי זוכה היה המצרי האדם ואילו

תוק. 10
 הרגיש במצריים ששהה ישראלי כל
בישרא שנתקל מצדי כל וכמוהו בכך,
לים.

דינא פעיל, תוקפני, עם אנחגו
 אנחנו ובך מתפשט, מתפרץ, מי,
וביחי בעם המצרים, כיחידים. גם

וסובלניים. סבלניים, הם דים,
 העמים, שני בין ההיסטורי המיפגש

 הזה. ההבדל בסימון יעמוד החל, שאך
ה בסקרנות זה למיפגש מצפים המצרים

בחשד. ואף בחשש, מהולה
 אינו הראשון השגריר המזל, למרבה

 יש האישית בהתנהגותו אופייני. ישראלי
 די לא אך האירופיים. הגינונים מן הרבה
ר עליו יהיה בכך. מ ש הי  מפני רגע בכל ל

 כ־ כשחצנית, להתפרש העלולה אמירה
למוש יש במצריים במשפילה. מתנשאת,

 — והאישי הלאומי — ״כבוד״ של גים
הישרא בחברה ממישקלם שונה מישקל

בפרט. והאשכנזית ביכלל, לית
 בלתי-זהי- בתנועת-יד יהיה די
 לעיני חושפנית בהבעת-פנים רה,

 של תגובה לעורר בדי הטלוויזיה,
זעם.
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 אישיות, למחוות רק מתכוון יני ^

המדיניות. לרגישויות גם אלא
דוג יש ישראל של הקצרה בהיסטוריה

 לגרום שגרירים של ליכולתם רבות מות
 לכיש־ דוגמות שיש כשם בל־יתוקן, נזק

למדיניות. גדולה תרומה לתרום רונם
ה הסוג מן הקלאסית הדוגמה

 השגרירה של הופעתה היא ראשון
 במוסקבה, הראשונה הישראלית

 שם נהגה היא .1ע48ב־ מאיר, גולדה
חרסינה. של בחנות האגדתי בשור

דור היא כי להבין צריכה היתה גולדה
 היתה היא מאד. עדינה קרקע על כת

בין ההיסטורי שהעימות לדעת צריכה

 אלא הסתיים, לא והקומוניזם הציונות
להר צריכה היתר, היא זמנית. הופסק אך

 המדינה בין האפשרי הקשר כי גיש,
יהו עומדים שבראשה החדשה, היהודית

היהו מיליוני ובין ממיזרח־אירופה, דים
וחששות. ספקות מעורר הסובייטיים, דים

 בוודאי רגישה, אשה גולדה היתה אילו
 לשמור נ זהירות :לעצמה אומרת היתה

ה דבר מכל להימנע !נמוך פרופיל על
כפרובוקציה! להתפרש עלול

 היא ההיפך. את גולדה עשתה זאת תחת
יהו להפגנות סייעה, לפחות או גרמה,
 הגדול בית־הכנסת בשערי המוניות דיות

במוסקבה.
 של התצלומים את ראינו כולנו

גול את המקיפים היהודים, המוני
כש בית-הכנםת, שלפני בכיכר דה
 רוננת. מהתלהבות משתוללים הם

וסיפוק. שימחה עוררו הם אצלנו

עור הם רגשות אילו לנחש קל אך
בקרמלין. הקשיש הרודן בלב רו

 של ההיסטורית התפנית כי ספק, לי אין
 פרשת־הזוו־ ,ישראל נגד ברית־המועצות

 האנטי־שמי והגל עלילת״הרופאים של עה
 מחוסר־הטאקט כולם הושפעו הסובייטי

גולדה. של האווילי
השג את שזוכר מי :הפוכה ודוגמה

ת ז׳ילבר פיאר הצרפתי ריר ו שנ  '50ה־ ב
 אישית תרומה תרם כי יודע, הראשונות

 שבה מילחמת־קדש, להכנת מאד גדולה
הצרפתית. למירכבה כולה ישראל נרתמה

 ביותר הבולט ההיסטורי השיעור
 אל־ אנוור על־ידי כמובן, לנו, ניתן

 של בשגריר כשהופיע סאדאת,
 היתה תנועה כל בירושלים. עצמו
כבשה. מילה בל נבונה, בדיוק

 לגמרי, בלתי־צפוי היה היחידי החריג
 בדבר להיכשל קל כמה עד מוכיח והוא

לעני כוונתי חשיבות. כל כחסר הנראה
 בגין, עם מפגישותיו באחת שענב בה

צלב־הקרס. את הזכיר שלה שהדגם
נזהר, שאתה ככל :המסקנה

:הצורך די להיזהר יבול אינך
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 עתיק עם בעצמם רואים מצרים ^
 כך מאד. מנוסה מאד, נבון מאד, 1 י

 אל־ בחאן מצחצחי״הנעליים גם חשים
ה אנשי־הצמרת שכן כל ולא חלילי,

ה בעיניהם, במישרד־החוץ. מתוחכמים
יל כימעט צעיר, חדש, עם הם ישראלים

 מה הרבה״הרבה עוד לו שיש דותי,
ללמוד.

 מפגר עם במצרים רואים הישראלים
 רשת־טלפונים בעל טכנולוגית, מבחינה
 בלתי- כלכלה לקוייה, תחבורה כושלת,
 הרבה־הרבה למצריים יש לדעתם יעילה.

מישראל. ללמוד מה
 כמוסה, ברגישות• מלוות הגישות שתי

על של לתחושה בנקל ליהפך העלולה
 נתקלים כשהם נדהמים הישראלים בון.

 מתוחכמת קוסמופוליטית בחברה בקאהיר
 לה דומה שאין ועשירה, תרבותית ביותר,

 ואילו אותם. מרגיז זה עצמה. בישראל
 הטב־ לפיגודם מאד המודעים המצרים,
וה המילחמות העוני, בעיקבות טנולוגי,
 הישראלי־ את לסבול מוכנים אינם הזנחה,

 את לשכך' החדש השגריר עלהנותן־עצות.

היש כי להדגיש עליו החששות.
 להעמיד רק מוכנים אינם ראלים

ה לרשות הטכנולוגי כישרוגם את

 שיש גם יודעים שהם אלא מצרים,
המצרים. מן ללמוד הרבה להם

נו בן־אלישר למילים. רק מתכוון איני
 תועלת) (וכל צורך כל ואין בפולין, לד

 בז־המיזרח. שהוא פנים להעמיד בניסיון
 של רבות שנימות להראות לו מותר אך

 ועל — לבו את מושכות תרבות־המיזרח
גכון. הדבר אם וכמה כמה אחת  זה מקסימה. ארץ היא מצריים
ה הישראלי השגריר אם יזיק לא

 גם ואם — ממנה יוקסס ראשון
זאת. יראה
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 מאד כבד סחיר שילמה צריים ^
 בך אליהו את לארח הזכות עבור 1*

ישראל. דגל בה ולהניף בקאהיר, אלישר
 מסופקני אך זאת, יודעים הישראלים

 עוצמת מלוא את לחוש מסוגלים רבים אם
למצריים. שנגרם הנזק

ל מעל הישראלי הדגל הנפת
 נקודת־שבר היא בקאהיר שגרירות

 עדיין ייבול אינו ואיש היסטורית,
 של ורוחבה עומקה יהיו מה לדעת

 מכך כתוצאה שנפערת התהום
הערבי. והעולם מצריים כין

 את לצמצם משתדלים שהמצרים מובן
ה הנטייה מכאן שאפשר. כמה עד הנזק,

ה השגרירות את להסתיר שלהם טבעית
קאהיר. של מליבה להרחיקה ישראלית,
 מט־ מתעקשת מדוע מובן המידה באותה

 הנפת :ההיפך את להשיג שלת־ישראל
קאהיר. בלב לשגרירות מעל הישראלי הדגל

התביעה על לוותר אץ לדעתי,

הנור תמצית טמונה בה כי הזאת,
 כדאי לכך, מעבר אך מליזציה
כ לשמור החדש לשגריר בהחלט

 נמוך״, ״פרופיל על זמן־מה משך
לע מוכן הוא כי למצרים ולהראות

 הנגרמים הנזקים בצימצום להם זור
המהפכני. המעשה בעיקבות להם
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 שאין ערבית, לבירה יבוא שגריר ך*

 מסיבה בכל ערביים. שגרירים בה י י
 יהיה ממלכתי, אירוע בכל דיפלומטית,

ם בא הישראלי השגריר כי ברור, ו ק מ  ב
 ההכרה תמורת וכי הערביים, השגרירים

ב מקומה את מצריים איבדה בישראל
הערבי. עולם

היש השגריר את מעמיד הדבר
 רבים, בלב מאד. עדין במצב ראלי

 המחיר את נוכחותו עצם תזכיר
 •טל תחושות יגרום והדבר ששולם,
תת-הכרתיות. או גלויות עוינות,

 כי סבורים, במצריים שרבים גם מה
 הישראלית, המטרה בעצם, היתר״ זאת
 את לפלג מלכתחילה רצתה ישראל וכי

 דו־ הסכם כריתת על־ידי הערבי העולם
הזכו להגשמת הדרך חסימת לשם צדדי,

 את לעשות השגריר על ?דעתי,הפלסטינים. של יות
 בי זו, תחושה להפריך כדי הכל
ביותר. הרסני חומר-נפץ טמון בה

 אילו עושה הייתי מה לאמר יכול איני
 שהרי השגריר, של במקומו אני הייתי
 מטעם פועל הייתי כזה, נס קרה אילו

 אחרת, מדיניות במיסגרת אחרת, ממשלה
אחדים. יעדים השגת לשם

 המייצג בן־אלישר, השגריר גם אולם
 להבהיר וצריך יכול בגין, ממשלת את

 מעוג־ אינה שישראל המצרית לדעת־הקהל
 העולם ובין מצריים בין בפילוג יינת

 התהום בסתימת — להיפך אלא הערבי,
ישר של הסופי שהיעד מכיוון ביניהם.

ה העולם כל עם שלום השגת הוא אל
 כלשון השכנות״, המדינות ״כל (או ערבי
 העם את בשלום לכלול רוצה שאינו בגין,

 עניין בהחלט לה יש הרי הפלסטיני),
 לעולם שוחרת־השלום מצריים בשיבת
הערבי.

ה את לרבך יכולה כזאת גישה
 וחשדות, חששות להפריך זעזוע,
השגריר. לפני הדרך את לפלס
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 כ־ מצריים נעה בשנים מאות זה *ל

 הערבי לעולם זיקתה בין מטוטלת
 כלל־ לאומיות בין למערב, זיקתה ובין

 בין מצרית־עצמית, לאומית ובין ערבית
 ים־תיכונית. גישה ובין אפריקאית גישה

שוכ והן אמיתיות, הן האלה המגמות כל
המצרית. בנשמה זו לצד זו נות

 מייצג אל־סאדאת אנוור של המישטר
 מצרית, עצמיות של הקיצונית הגישה את

להתרח עתה שהגיעה לאירופה, הפתוחה
הערבי. העולם מן ביותר הרבה קות

 זו מגמה אם להינבא יכול אינו איש
 תתחיל אם או רב, זמן תשלוט^צ״משך

 ואם ההפוך. בכידון שוב לזוז המטוטלת
 תגיע, היא לאן עד יקרה, זה מתי — כן

התהליך. על ינצח ומי
ל מובנה להיות צריכה ישראל
 מראש להבטיח עליה זו. אפשרות

 יביא לא — יקרה זה אכן שאם
 המצריים■ היחסים לחיסול הדבר

 שהדבר — ליהיפך אלא ישראליים,
במרחב. ישראל להשתלבות יעזור

תפ כמובן, ימלא, הפלסטיני העניין
זה. בתהליך ביותר חשוב קיד

 ועל מעשיו על להשפיע צריך זה כל
 הוא לא הראשון. השגריר של מחדליו

להש יכול הוא אך המדיניות. את יקבע
 להכשיר יכול הוא לכל: ומעל עליה. פיע
 (עד להימנע אווירה, ליצור הקרקע, את

ידי לרכוש ממעשי־כשל, שאפשר) כמה
המצרית. בהברה ולהצליח דים

 הסיכסוך כי אמר, אל־סאדאת הנשיא
 ,70ס/סב־ פסיכולוגי הוא הירשאלי-ערבי

.307ב־ס רק ופוליטי
 השגריר שד תפקידו גם הוא כזה

במצריים. הראשון הישראלי
ה ״נירמול״, המילה מן סולד אני *

 בעל אדם שום העברית. האוזן את צורמת
 להשלים יכול אינו השפה לצליל רגישות

 את מעדיף אני זו. לשונית מיפלצת עם
 ״השגרה״, שרת, יעקב שהמציא המילה
 משתמשים עצמם המצרים שיגרה. מלשון
לטבעיים. היחסים הפיכת ״תטביע״, במילה

אופייני ישראלי לא בריך־השם, בקאהיר: בן־אלישר
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