
 אחרות פנים להכיר כולו המצרי העם למד נכון הנשיא כאמצעות
הספרדית. ישראל של פניה :ישראל של

 הישראליים המבקרים לכל בניגוד — צחה ערבית דיבר שנבון כך על עמדו הכל
 עצמו נבון שאמר כפי מכשיר, רק היא הלשון אך חשוב. זה לו. שקדמו הרישמיים

 כלי־קיבול היא הלשון בליל־שבת. הישראלית, בטלוויזיה הקצר בראיון קולית בצורה
היסטוריים. זיכרונות אסוסיאציות, חוויות, של

 העיתונים עורכי עם פגישתו כמו הבלתי־פורמליות, בפגישות בנבין הסתכלתי
 השתנתה. בילבד השפה לא כערבי. דיבר ערבית, דיבר כאשר ומישראל. ממצריים
־ ת ר ו ההומור. הצליל, הבעות־הפנים, תנועות־הידיים, הסיגנון, השתנתה. הדיבור צ
 כן משלנו. אח הנה הרגישו: הערכיים הנוכחים שכל ספק אין

 איש אלא הקולוניאדיסטי, המערב כן לא שחצן, אירופי לא המרחב.
ישראל. שוכנת שכתוכו הערכי, לעולב וכלבו בנפשו הקרוב
:במצריים ביקור של חווייה לעבור ישראלי יכול שבהן צורות שלוש יש

ש יכול הוא ו ח אותה. ל
ת יכול הוא ו א ר אותה. ל
י בה לעבור יכול הוא ל ב אותה. לראות מבלי ואף לחוש מ
כמובן), אחרת, בצורה כי (אם אותה הש וייצמך שעזר כפי אותה, חש נבון

אותה. חש שאני כשם
 חרף מדי, גדולה היתה לא (והיא אותו שליוותה הגדולה הפמליה מאנשי כמה

למדו. התרשמו, מצריים, את ראו בישראל) כך על שהתנהל האידיוטי ויכוודהסרק
 חשו לא ועיתונאים, עורכי־עיתונים זה וביכלל הפמליה, מאנשי וכמה כמה אך

 ראו היותר לכל אטומים. ובהושים עצומות בעיניים במצריים עברו הם ראו. ולא
 חוסר־ ,הנינוחות ההומור, את ראו לא הם ואי־סדר. ליכלוך גם ואולי וקברים. פסלים

האנושית. הידידות הסבלנות, התוקפנות,
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 הערכי לעולם אחר, לעולם הפתח מצריים, של הגדולה
 שכחו ולא דכר למדו לא הם מעיניהם. נעלמה ,

.גדושי־הוויות'אלה.
בן־גוריון, דויד של בביוגרפיה נזכרתי הפמליה מאנשי בזיף של

 את בן־גוריון תיאר שם עצמו. בן־גוריון מפי חבם בריקה על־ידי שנכתב
 הערבים בסירות יפו, בחוף ״הירידה האוניה. מן עףלד אחרי בארץ, אשונות

ם אנשים וזורקים ■ומטלטלים . ובתנועות־ ומוזרה זרה בשפה בקולי־קולות, וח׳פ̂׳
ביותר...״ והנעימים ן,תלים הדברים מן היחה לא - !רזזיות
לשנוא' אותם המביא מיזרח־אירופה מבני רבים ' של הרוחני בעולם משהו

 בעצמם, הבטוחים בניגוד'#נגלדסאכסים, מפניהם. לפחד גם ואולי להם, בוז1, עו
 מכשול באורח־חייו. המושך או,. הממרח, שבתרבות היפה את לראות יכולים ־.,ט אין

 לעבור יכולה אינה של בשורה כל אוטומטית. חושיהם את אוטם תת־הכרתי
 בוודאי הם ^זלום. ם צ־י ו ר אינם זה אוטם־נפש שבעלי זה אין הזה. המיכשול את

 אך געזיפך. להם ייאמר אם וייעלבו מאודם, בכל בשלום רוצים הם כי משוכנעים
 שאינו ערבי, על־ידי שנאמר מה כל השלום. את ש ו ח ל כלל מסוגלים הם אין

 הז-,-8ב המהולה שחצנות מוליד הדבר נקלט. אינו פשוט הרוחני, עולמם את תואם
תת־הכרתית תגובה אצלם והמעוררת מייד, בה חשים שהמצרים ״מערבית״ התנשאות

 הסוג מן רכים כישראלים המצרים נתקלו האחרונות השנים כשלושמיידית.
 לא ומאוד־מאוד פרטיות, כשיחות חרשים. של רו־שיה עימם וניהלו הזה,

כך. על רכות חוויות מפיהם לשמוע אפשר לפירסום,
קרובה־ חובבח־המרחב, פתוחה, — אחרת ישראל אליהם והביא נבון, בא והנה
נאותה. בצורה הגיבו והם מייד,המצרים לערבים.  של נחלתם זו התרשמות נשארה לא

 לי נדמה כולו. המצרי לעם הגיעה אלא בצמרת,
נכון. של העיקרית

 עתיד נבון ליצחק יש האם כמובן: היתה, המצרים אונ
? סיכוייו

ה ד ל פ ־ י ע ב ו ו כ ם :1ומ*צעד־או י נ פ ה ־ ת ל ב ק
 שאלה אותי שאלו אל־סאדאת הנשיא של הקרובים היועצים מן שניים לפחות

עצמו. הנשיא את עניינה שהיא ספק ואין פרטיות, בשיחות זו
 המתקוטטים המנהיגים שני אם עתיד, לנבון להיות יכול :דעתי את להם מסרתי

 כדי עד רעהו את איש להרוס יצליחו רבץ, ויצחק פרס שימעון במיפלגת־העבודה,
 יכול — לשילטון יגיע שפרם אחרי גם — מסויים במצב תקומה. להם תהיה שלא כך

למרפא. יזעקו שחבריה לכך להביא המיפלגה בגוף הפתוח הפצע
 שלכם,״ כנשיא גם תלוי ״זה ך כזה כמיקרה סיכוי לנכון יהיה האם
 ישכנע אם גדולה, כהצלחה כישראל יצטייר הזה הכיקור ״אם השכתי.

כחשבון.״ כהחלט כא הוא מדיניים, כי־טורים לנכון יש כי הישראלים את
 עד נדיב היה אל־סאדאת שהנשיא לכך כלשהי תרומה אלה דברים תרמו האם

 שום לקבל מבלי הנורמליזציה, בתחום שונות הטבות לנבון ושהעניק שאפשר, כמה
? שהיא מדינית תמורה

כישראל. המדיני לסכך מאוד מודעים היו המצרים פנים, כל על אולי.
 כשר־ פרס האפשרית. הממשלה את פעמים כמה לעצמי דימיינתי הביקור במהלך

 — כשר־המישפטים צדוק חיים כשר־האוצר, לווינסון יעקב כשר־הביטחון, רבץ החוץ,
 — העעיקרית התדמית וכיוצר כמתאם כמיישר־הדורים, כיושב־דאש, ומעליהם,

נבון. יצחק
 הנתונים, בתנאים אך לא. בהחלט אידיאלית. ממשלה תהיה שזאת חושב איני

 על ״שותפה רק להיות יכולה של״י (וכאשר במיפלגת־העבודה אחז הטירוף כאשר
האפשרית. ביותר הטובה הממשלה זוהי — המערך) של לממשלה צוערת תנאי״

 שנואשו אחרי למצרים, גם קוסמת — שתיראה ככל רחוקה — זו אפשרות כי נראה
 מאוד להתעניין ממשיכים (הם הבאה. הממשלה בראש יעמוד וייצמן שעזר הסיכוי מן

 נואשו מבגץ הישראליים. האישים כל את היטב להכיר למדו הם המדיני.) בגורלו
 מלומד, מבריק, — בורג יוסף רציני. רושם עליהם עשה לא תמיר שמואל סופית.

 להקשיב, יודע קורקטי, רציני, — שמיר יצחק מדינאי״. ״לא חסד־חזון, משעשע,
בגין. בקו דבק אך שחששו, מכפי טוב יותר

 שום תהיה שלא העוכדה עם כדלית השלטה כטצריים עתה יש
אולי. — אז כייטראל. הכחירות אחרי עד מטש של תזוזה
את לסתום איך מת? שהעסק הרושם את לעורר בלי שלמה, שנה לעבור איך




