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אנ עשרות אולי שאלו השבוע

 הייתם ״מה שונות: בהזרמנויות שים,
 כמו סקופ. לכם היה אילו עושים, אתם

 חבר־הכנסת של כוונתו על היריעה
לע לצאת דראושה עבד־אל־והאב

מאן?״
 במידה — דראושה של השליחות

 על־ידי הוכשלה — רצינית שהיתה
 (ראה לה שניתן המוקדם הפירסום
לא כוונתו על סיפר דראושה הנדון).

 על להודיע מיהר הכתב הכתבים. חר
 לגלות הזדרזה וזו שלו, למערכת כן

 של כתעלול־פירסומת לטלוויזיה, זאת
ידוע. ההמשך דראושה. של או העיתון
 אחרת, נוהג הזה העולם היה האם

לנו? כן על דראושה סיפר אילו
 למצוא ניתן כך על התשובה את

 עצמו ערפאת יאסר שאמר בדברים
 זמן הרבה המנוח, אל־סרטאווי לעיצאם

 ער־ עם שלי הראשונה הפגישה לפני
 שמי, את הזכיר סרטאווי עצמו. פאת

 מלא אמון לי ״יש לו: אמר וערפאת
עי של עורך שהוא מפני הזה, באיש

 רבר מעולם פירסם לא זאת ובכל תון,
 למרות לפרסם, שלא התחייב שהוא
רבים." בינלאומיים סקופים על שישב
 המגעים על ספר כתבתי מכבר לא

 ואש״ף. הישראליים כוחות־השלום בין
 על רבים יתמהו לאור, ייצא כאשר
 סנסציות וביניהם — הסקופים ריבוי

על־ידינו. בסוד שנשמרו — עולמיות
 פיקוח־נפש היהודית, הדת לפי

 בין המתנהלים המגעים שבת. דוחה
 למנוע היא ושמטרתם העמים, שני

 ולהציל שלום להשיג מעשי־איבה,
פיקוח־נפש. בגדר בוודאי הם חיים,

 שאינם לעיתון ואוי לעיתונאי אוי
ש 24 במשך סוד על לשמור יכולים

 דראושה ואם — שבוע במשך או עות,
 היה זה, אווילי בפירסום רצה עצמו

 מכך. להימנע לשכנעו צריך העיתון
 שיכלה יוזמת־שלום הרס הפירסום

נושא את הרס הסקופ חשובה. להיות

 ועמאן: ביירות הסקיפ
פגישות שתי

 ״תקדים על הרבה דובר שבוע ^
פר בין השוואות ונעשו אבנרי", \ 1

 שקיבלתי השליחות ובין דראושה שת
 חציתי כאשר ,1982 ביולי עצמי על
 חברות- בחברת בביירות הקווים את

סרגוסטי. וענת ישי שרית המערכת
הפר שתי בין הבדלים הרבה היו
ההכנות. טיב לגבי היה מהם אחד שות.

 הארץ מן טס שהוא אומר דראושה
 21.00 בשעה כי וסבר ,17.00 בשעה

 כבר בטלוויזיה) היריעה שידור (עת
 תימוכין שום לו היו לא בעמאן. יהיה
 הכל עקיפין, היו שלו המגעים לכך.
 שלוש בין בטלפון אחת שעה תור סודר

 מוקדמת הידברות היתה לא ארצות,
 — ביותר חשובים וגורמים רצינית,

 לעניין ממשלת־ירדן של יחסה כגון
 אדם רק לו. ידועים היו לא כלל —

 להעלות היה יכול מאוד בלתי־מנוסה
2466 הזה העולם

 היה יכול זו אחת שעה שתוך דעתו על
 חו־ של הסכמתו את להשיג ערפאת

סיין.
 היתה זאת. לעומת שלנו, השליחות

 לפירטי־ עד ומאובטחת מתוכננת
פרטים.

 בבוקר. 10.00ב־ הקווים את עברנו
 טלפוני במגע הייתי הלילה במשך
 במערב־ ערפאת של לישכתו עם ישיר

במיזרח־ביירות. אז שהיתי אני ביירות.
 במגע גם הייתי בכר. הסתפקתי לא

 בפאריס. סרטאווי עיצאם עם טלפוני
 רצוף במגע הייתי שעימו סרטאווי.

 בטחתי ובו כן. לפני שנים שש במשך
וה הלילה כל במשך היה באח, כמו

 לישכתו עם רצוף טלפוני במגע בוקר
 עם דיבר הוא בביירות. ערפאת של

 על ממונים שהיו השונים האנשים
 שכל אישית והבטיח הפגישה, סידורי

שנקבע. כפי בדיוק יתבצע ופרט פרט
 בבוקר הכנסתי שלישי כביטוח

 גרמני. צוות־טלוויז-ה העניין לסוד
הי מודע ושהיה ידידי. עמד שבראשו

 על עלה לא העניין. לחשיבות טב
 זה, צוות העניין. את למכור דעתו
 שהיו לבנוניים בניירות מצוייר שהיה

 אותנו ליווה הקו. צירי בשני כשרים
 היה, ויכול הקווים, את שחצינו בשעה

לעזור. תקלה, של במיקרה
 הייתי לא האלה, הסידורים כל ועם

 שהכל ממש האחרון הרגע עד בטוח
 בליבי מוכן הייתי כראוי. יסתדר

בשלי הכרוכות ולתקלות לסיכונים
 חוצים כאשר מילחמה, בעת כזאת חות
 חברות־ שתי את העמדתי קו־האש. את

 מראש. אלה סיכונים על המערכת
 הן אם בעצמן להחליט מהן וביקשתי

חלק. בה לקחת רוצות
 דעתי• על עלה שלא מאליו מובן
 אף — -מראש כר על מילה לפרסם

 במיזרח־ביירות, שהיתי שבו שהמלון
 אז היה המפורסם, אלכסנדר מלון
ויכול הבינלאומית, התיקשורת מוקד

 הודעתי אילו עולמי, לרעש לגרום תי
 הקווים. את לחצות עומד שאני בבוקר

 לא מגוחכת. לי נראית המחשבה עצם
נו לחברת־מערכת אף כך על הודעתי

לשם. שהזדמנה ספת,
 רק נמסרה הפגישה על ההודעה

 בינינו שסוכם ואחרי שהסתיימה, אחרי
 ההודעה לכך. התנגדות צד לשום שאין

אש״ף. דובר על־ידי פורסמה הראשונה .
 מבלי לדרכו יצא דראושה ואילו

 הפירסום פרט. בשום בטוח להיות
 קיים היה בטרם עוד המוקדם, הרעשני

 ליעדו, להגיע יכולתו לגבי ביטחון כל
 של בירה היא עמאן בעוכריו. היה

פקו מקבלת שאינה ריבונית, מדינה
 פירטי מאש״ף. ולא מישראל לא דות

 היתה לא כלל כי מוכיחים הסיפור
 לסידור הדרושה השהות לאש״ף
ממשלת־ירדן. עם העניין

ומתג סקופים, אוהב הזה העולם
 — מחיר יש לסקופ גם אך בהם. אה
 בעד אותו לשלם כדאי שלא מחיר ויש
שבעולם. סקופ שום

בלונים
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