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ש העול□ יתמוטט הא□ ל בחוד ? אפרי

זי9א
 המצוי הישראלי של עתידו מונת ^
■  בריוכל ■וכלה בחבר־הממשלה החל -— י

 תקופות: לשתי עתה מחולקת — .בשוק
ו 1982 אפריל לפני לאמור: וא״א. ל״א

.1982 אפריל אחרי
 (ואולי אפשר 1982 באפריל 25דד לפני

 הגולן״ את לספח במצריים, לבקר צריך) גם
לפ וברצועה, בגדה נוראים דברים לעשות

 לשגע האמריקאים, את לדפוק ללבנון, לוש
 אבו־סימבל. עתיקות את לראות הרוסים, את
 מובארב חוסני 1982 באפריל 25ה־ עד כי

 יגיב. לא הוא יתאפק. הוא בסדר. יהיה
נסי את יקלקל אשר דבר ועשה לא הוא
משארית־סיני. ישראל גת

 אחרת. יהיה הכל 1982 אפריל אחרי
הנורמליז במצריים. לבקר יהיה אי־אפשר

 ישראלי צעד כל כלא־היתה. תיעלם ציה
 מובא- חוסני של נמרצת בהתנגדות ייתקל

 ובכל מחדש, להתחבב ירצה אשר רב,
הערבים. שאר על מחיר,

 יחשך אפריד כסוף כקיצור:
 גדוד כאור שהואר העולם, מחדש
 כ־ אד־סאדאת אנוור כיקר כאשר

ירושדים.
 מיהר כן ועל בכך, מאמין בגין מנחם

 בכך, מאמין בשוק הרוכל הגולן. את לספח
 מודרך ׳לסיור להצטרף ממהר הוא כן ועל

בכך. מאמין כולו הציבור בקאהיר. ממש. כל ככך אין אך

 תסכיך־ אין אותו. מצאתי לאריל.
 ישראלית תופעה זוהי מצרי. אפריל

וכלעדית. מוכהקת
 חשוב המישטר. מראשי כמה עם דיברתי

 — מצרים מאות כמה עם דיברתי יותר:
 במישרד במיסגד, בשוק, ברחוב, בבית,

 באחת וביקרתי מקאהיר יצאתי הממשלתי.
(פורט־סעיד). מצריים של מערי־הישדה

 לאותה וזכר שריד מצאתי לא
אפריל. של גוראה מיפלצת
לכך, מודעים מתוחכמים מצרים בוודאי,

 כולה סיני באפריל. ישתנה משהו כי
 על בגאווה להצביע תוכל מצריים תחזור.

 ב־ לה הוחזר הלאומי שיטחה שכל כך
חדש. פרק ייפתח דרכי־שלום.

לא. 1 מהותי שינוי אך
ב דבקים שהמצרים מפני האם מדוע?

? יקרה אשר יקרה התחייבויותיהם׳
 זהו זו. בתשובה מסתפקים רבים מצרים

הבטחנו. כבוד. לנו יש כבוד. של עניין
 וארץ־היאור — יותר מתוחכמים מצרים

 שבהשוואה מתוחכמים, באנשים מלאה
ב הישראלים אנשי־הצמרת נראים אליהם

 זה, נימוק על יחזרו — מגושמים איכרים
 נימוקים מייד יוסיפו אך עדין, בחיוך

יותר. מוצקים
כך. אומר המצרי הככוד רק לא

כך. אומר המצרי האינטרס גם

ביותר, המתוחכמים המצרים חד
*  השלום, בתהליך חשוב תפקיד שמילא '

 כבדות־מישקל סיבות ארבע באוזני פירט
הישראלים. של החששות להפרכת

 המצרי, כאופי עמוק מעורות הן
 וכאינטרסים המצרית כמציאות
המצריים.

 הנילוס, גדת על נאמרים כשהדברים
 הנעימה, החורפית המצרית השמש לאור

 ■מארונות־ מטרים מאות כמה ■של במרחק
 בלילה הפרעונים, של המוזהבים הקבורה

כ עתה גם המשמשת עיר־המיליונים של
 — מדינות־ערב 21 של לנתיבותיהן צומת

מאליהם. כמובנים כימעט נראים הם
 כאשר אחר צליל להם שיש חוששני

 תל־אביב, של בשפת־ימד, עליהם חוזרים
נעימה. חורפית שמש אותה של לאורה
 ותל־ קאהיר כין עצום מרחק יש

אכיכ.
של בדקות נמדד הגיאוגרפי המרחק

ה המרחק אך נהיגה. של ובשעות טיסה
 גם — בשנות־אור נמדד עדיין פסיכולוגי

 של ביקורו מאז הרביעית השנה בתום
הבלתי־נשכח. אל־סאדאת

 ״השלום מצרי: מנהיג אותו מר £ו
י  הוא יוזמתנו. פרי הוא שלנו. הוא י

 ה- יוקרתנו, מעמדנו, מצריים. תוצרת
 כל זה. בשלום קשורים ■שלנו האינטרסים

 בידינו.״ היוזמה התהליך, נמשך עוד
 את מחר מבטלת מצריים היתד, אילו
 נעלם היה לא ישראל, עם ישלה השלום
 ערבית.—ישראלית ביוזמת־שלום הצורך
 יחמת־שלום בקדחתנות מחפש היה העולם
 פלסטיני? סעודי? — אחר מישהו אחרת.

 החלל ׳תוך אל פורץ היה — סובייטי?
 היתד, מצריים חדשה. יוזמה ומפתח הריק

החוצה. או הצידה, נדחקת
 מצריים מידי נשמט היה כך
 כיותר החשוכים היתרונות אחד
 מדיני, יתרון — כיום לה שיש

פסיכולוגי. דיפלומטי,

סבו אינם לישראלים, בניגוד המצרים,
ה דעת־הקהל על לצפצף אפשר כי רים

 מאוד. ומנוסה מאוד עתיק עם הם עולמית.
 של לאה,דתה ממשי ערך יש כי יודעים הם

 לתרגמו שניתן ערך העולמית, דעת־הקהל
והכלכליים. המדיניים ההישגים לשפת

 ץ כך על לוותר להם למה
!8 ■ ! !8

• בעיקרה שונה השלישית פיכה ך
המצרי. לאופי שייכת היא • •

ה אולי — יציבה מדינה היא מצריים
בעולם. היציבה מדינה

 האחרונות השנים 8000 כמשך
דראס שינויים כמצריים היו לא

 השנים כשלושים לא וגם טיים.
האחרונות.

 בסך למצריים, היו המאה ראשית מאז
 ושלושה ופארוק) (פואד מלכים ■שני הכל,

 אל-סאדאת עבד־אל־נאצר, (גמאל נשיאים
(ב אחת הפיכה רק בה היתר, ומובארב).

 ולא שקטה, היתד, זו וגם ),1952 יולי
המלך דם. של אחת טיפה אף בה נשפכה

לב כדי במצריים, השכוע יקרתי
תסביך-אפ- של המצרי הצד את דוק

נורמלי! זה מה בוטרוט־ע׳אלי: את מחבק בגין
 הגורמים אחד כי הסבורים חוקרים יש

 אל־סאדאית את שר,ינחו ביותר, החשובים
 אז דומה. היה ההיסטורית, יוזמתו ערב

 אמריקאית־סוביי- יוזמת־שלום התגבשה
 תפקיד אלא למצריים נועד לא ישבה טית,
 וועידת־ חידוש על דובר ומישני. צדדי

 ב־ פלסטינית מישלדזת הזמנת על דנבה,
פורס כלל־ערבית. מישלחת של מיסגרת

 ו־ וושינגטון שיל משותפת הצהרה מה
 וירדן, סוריה היו שבו מצב נוצר מוסקבה.

 י חשוב. תפקיד ממלאים אש״ף, גם ואולי
 את בדלילה קבר אל־סאדאת של ביקורו

 לקאהיר, עברה היוזמה האלה. היוזמות כל
 מאוד מרכזי תפקיד מצריים ממלאת ומאז

 העולמית. המדינית הבימה על
כך! עד לוותר דה דמה

ל ׳והפליג שלו לספינת־ד״שעשועים עלה
זה. היה וזה — אירופה
 המרחב ארצות !ברוב היו האחרון בדור

זעזו צבאיות, מהפכות קיצוניות, תהפוכות
 קרה לא כזה דבר שום ללא־ספור. עים

 אל־סאדאת, נרצח כאשר וגם במצריים.
 נמשך, הכל מדהים. בשקט החיים נמשכו
ה התחלפו כאילו דבר. יקרה לא כאילו

 שבעולם. ביותר השיגרתית בדרך נשיאים
זה. וזהו — במקומו בא סגנו הלך, נשיא

 כה הטכועה המוצקה, השמרנות
 האורח ושגם המצרי, כאופי עמוק
ושעל צעד כל על כה נתקל הזר

מרשימה. שמרנות — כמצריים

 במידודמה, קשורה, השניה סיכה ך*
 מיוקרה כעת נהנית מצרייםבראשונה. י •

כעולם. עצומה
 הנבונה. החכמה. האחראית. המדינה היא

המציאותית. שוחרת־השלום. השקולה.
 כך אירופה. בבירות אליה מתייחסים כך

בארצות־הברית. אליה מתייחסים
 הערביות המדינות כל אליה, בהשוואה

ש השם את להוסיף (ואפשר האחרות
 אדיבותו: ברוב עליו דילג המצרי המנהיג

 הפכפכות, כמדינות נראות ישראל) גם
 בלתי־שקו־ בלתי־מסובדות, בלתי־רציניות,

מטורפות. קצת גם ואולי לות

 עוב■ זוהי — מרגיזה גם ולפעמים
פוליטית. דה

ב המצרית נבט^בתודעה זירע־השלום
 העם היה לא כן, לולא רבות. שנים משך

 את וטוטאלית עמוקה כד, בהסכמה מקבל
אל־סאדאת. של הקו

 ממשיך קמפ-דייוויד להסכמי שהתנגד מי
ב קיימת זו התנגדות אך להם. להתנגד

 אצל באינטליגנציה, מצומצמים, חוגים
הקנ בקרב החופשיים, המיקצועות בעלי
הדתיים. אים

 ■כמגעים כרחום, זכר לה אין
 הכלתי־אמצעי כמיפגש אישיים,

ומצרים. ישראלים כין

 פרוזאית היא ' הרכיעית סיכה יי*
ה־ את תשכנע שהיא יתכן מאוד. י

אחרת. סיבה מכל יותר ישדאלי־ממצוי
 וי־ אילו לעשות יכולנו ״מה

המנ שאל ׳׳ $ השלום דרך על תרנו
 :כנה כפשטות והשיב המצרי. היג

למילהמה.׳׳ משאבים לנו ״אין
 שמאמינים כפי — להאמין מאוד מסוכן

 הסיבה היתד, זאת כי — רבים ישראלים
 כוזבת הנחה אל־סאדאת. ליוזמת היחידה

כוזבות. למסקנות להוביל עלולה זו
 נכונה. הכסיסית העובדה אך

 לה אין עניה. ארץ חי,א מצריים
למילחמה. כסף
 למילחמיה להתלהב יכול מילחמתי עם

 כל אבל לבך. האמצעים לו כשאין גם
 כי יודע במצריים אחד יום אף שהיה מי

 מילחנד עם מלהיות מאוד רחוקים המצרים
 אם ברירה, להם 'אין אם יילחמו ד,ם תי.
 לא הם אך כבוד. או קיום של עניין זהו

 דרך כשיש תענוג, לשם כך, סתם יילחמו
שלום. של סבירה

 השלום לדרך לעבור היסודית ההחלטה
 לא וגם אחד, איש של החלטה היתד, לא

 היתד, וסגנו־יורשו. אחד איש של החלטה
 ׳לשקם הרוצה עם של עמוקה החלטה זאת
 ההרפתקות נתיב את לנטוש עצמו, את

ל ולהתמסר ,וחסרות־ד,תוחלת הכושלות
העתיקה. ארצו של בניינה

כך. עד יוותר לא הוא
1!

 ו- המנהיג - המצוי המצרי גכי 6י
 שום — בשוק והזבן הישר המונהג, €

באפריל. יקרה לא חשוב דבר
 ו, האדמה משארית יסתלקו הישראלים

טוב. זה מצרית.
 יותר לא אך סימן־דרך. יהיה זה
מזה.

תימשך. היא תשתנה. לא המציאות
ל ימשיכו לשלום שהביאו־ הגורמים כל

ולהשפיע. התקיים
ה אל בחזרה להתקרב תרצה מצריים

 לא היא אך כן. בהחלט הערבי. עולם
השלום. על הוויתור במחיר זאת תעשיה

ה של מזג־ד,אוויר קיימת. הנורמליזציה
 שרב, קרירות, חמימות, — נורמליזציה

המאורעות. על־ידי יושפע — סערה
נורמלי של טיכה עצם זהו והרי

 כאופן ייקכע שטיבה — זציה
נורמלי.

 תמצא הישראלים התנהגות אם משמע:
יו חמים יהיו היחסים המצרים, בעוני חן

ה יהיו חן, תמצא לא ההתנהגות אם תר.
ה בצד הדין הוא יותר. קרירים יחסים

ישראלי.
ה נורמלי. ז

ץ המסקנה הי ^
צרי ״האם ישראלי: אותי ישאל אם 1■

 שהדלת מפני במצריים, ולבקר לרוץ כים
 -י- ?״ 1982 אפריל בסוף גדול ברעש תיסגר
 גם לבקר תוכל זמן. לך ״יש לו: אומר
 הבאה.״ ובשינה וביולי. וביוני. במאי.
 ״ובכן, ישראלי: עסקן אותי ישאל אם

 יתאפקו המצרים הכל? את לעשות אפשר
 ״המצרים לו: אומר — תמיד?״ ויבלעו

 לירוק כדאי לא אך מאוד. סבלני עם הם
 יעמידו הם פעם־פעמיים בפרצוף. להם
 וסבלנות, חוכמה ׳מתוך גשם, שזה פנים
 תיוקפ־ ילד כלפי מתנגד מבוגר שאדם כפי
 ביותר המושלמת הסבלנות גם אך ני.

 לפעם.״ מפעם להתפקע עלולה
 אפריל של התאריך וכעיקר:

 ישראל■ כיחסי דרמתי אינו 1982
מצריים.

 בעיות חדש. ■פרק יתחיל יתהפך. הדף
חדשות. תשובות תדרושנה חדשות
 כמדינה אנחנו ננהג עוד כד אך

 שפויי,; יותר, או פחות נורמלית
 או פחות סכירה יותר, או פהות
כסידרו. הכל יימשך — יותר

בנו. תלוי זה




