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 אמרה ומה לסאדארו, גור סגוטה ענה מה
המיצר■ הנשיא גרבי על קציר נינה

 של האיפור בחדר התאפרה ברברה סאדאת. הנשיא של ביקורו
 לחדר נכנס לאחר״מכן מייד הראיון. צולם שם ״הרצליה״, אולפני

 להסיר דיין משעמד אולם בחדר, נשארה וולטרס להתאפר. כדי דיין
האיפור. חדר את לצאת ומיהר בכן, הבחין עינו מעל הרטייה את

 ח״ב נפגשה לא מדוע 01
 עם אלוני שולמית ר״צ

 אל־סא- אנוואר מצריים, נשיא
 ח״ב עם ביחד אלוני, דאת?
 היו האוזנר, גירעון הל״ע

 אחרי בסאדאת לפגוש אמורים
 הם שלי. סיעת של הח״כים

 אולם לתורם, בסבלנות חיכו
 עמדה ואלוני לחדר, כשנכנסו

ה הנשיא אל בדברים לפנות
 מיש- מנכ״ל אותה דחף מצרי,

 אליהו ראש־הממשלה, רד
ל וצעק בגסות, בן־אלישר,

 :האוזנר ח״ב ולעבר עברה
 המום היה האוזנר ״החוצה!״

 המתרחש, את להבין מכדי
 ללישכת עלתה אלוני ואילו

מ יותר בבכי. ופרצה סיעתה
 המערך, לסיעת הצטרפה אוחר

 סאדאת של שיחתו במהלך
עימה.
מר הטלוויזיה מפיק 01
 קירשנכאום (״מוטי״) דכי
 מסיבת־ את לראות כי אמר

 ראש־ה- שקיימו העיתונאים,
 והנשיא בגין מנחם ממשלה
 את לראות כמו היה המצרי

 ואת אהליבייה לורנם סיר
 במה על מופיעים דותן דודו
 הוא מי פירש לא הוא אחת.

מי.

 מסיבת- תחילת לפני 0!
 ישבו בגידסאדאת העיתונאים
 מקלטי־ בשני וצפו העיתונאים

בפ באולם, שהוצבו טלוויזיה
 חברי עם סאדאת של גישתו

 כשדיברה בכנסת. הסיעות
ב והסכימה, מאיר גולדה

 עם קיים כי הראשונה, פעם
העיתו התאפק לא פלסטיני,

 ״מה וקרא: טימור צבי נאי
 — הפלסטינים על אמרה היא
נחמדים?״ לא או נחמדים הם

 מסיבת־ה־ כשנסתיימה 0!
 העיתונאי יכול לא עיתונאים,

 רולו ארילן הנודע הצרפתי
 אמר הוא אכזבתו. את להסתיר
 עמוס הישראליים, לעמיתיו

״ח :קפדיוק ואמנון קינן
 אבל דה־גול. יהיה שבגין שבתי

מסו לא והוא דה-גול, לא הוא
!״דה־גול להיות גל
בכנ הסיעות מזכירות 0!
 בשעת מיוחד לכבוד זכו סת

המ באולם סאדאת של נאומו
 הוחלט הרוב דעת על ליאה.

 ביציע- תשבנה המזכירות כי
מיוח כסאות על המכובדים,

שמותי יירשמו שעליהם דים׳

 בכתוב התחשב שלא אחד הן.
 של יועצו היה הכסאות על

תפו לענייני ראש־הממשלה
שהת אבנר, יהודה צות,
 מזכירת של כיסאה על יישב
 כשהעידו סידון. יפה ל״ע,

 ההערות מן התעלם כך על לו
 שישב, במקום לשבת והמשיך

מז ולאי-נוחות. לצפיפות גרם
 לא לוי, גאולה ר״צ, כירת

 של נאומו ובאמצע התאפקה
 את ועזבה קמה ראש־הממשלה

היציע.

 לב שמו מעטים רק 0!
ב שהתחוללה קטנה לדראמה

 לפני קלה שעה הכנסת, אולם
ל הראשון סאדאת. של בואו
 יוסף, עובדיה הרב ציון,
 אותו הוביל סדרן לאולם. נכנם

 הרבנים לשני שיועד למקום
 האולם, בשולי — הראשיים

בדרך"כלל, יושבים, שבו בתא

 התיישב, הרב הסיעות. מזכירי
 מתחרהו, את ראה לפתע אך

 גורן, שלמה האשכנזי הרב
 ותופס המכובדים ליציע עולה
 ישעיהו, ישראל ליד מקום

 מאחורי הכנסת, יו״ר שהיה מי
 ברק אהרון המישפטי היועץ

 נבג־ יצחק ומבקר-המדינה
 ממקומו, יוסף קם מייד צאל•

המכו ליציע הוא גם עלה
 גורן. ליד מקום וחיפש בדים

ש בגוש היה היחידי המקום
 וכך המצרית. לפמליה יועד
מ ישב שהראשון־לציון קרה

כש מצרי, וליד מצרי אחורי
 לבין בינו מפריד רחב מעבר
גורן.

 נינה הנשיא, רעיית 0!
חו שאינה כמי ידועה קציר,

 כשפגשה לשונה. שבט את סכת
 לבעלה, אמרה סאדאת בנשיא

קציר: אפריים הפרופסור

ליש בא שהוא עליו ״רואים
 המכנסיים אשתו! בלי ראל
 לו ורואים מדי, קצרים שלו
הגרביים.״ את
 שהנשיא יודע אחד כל 0!

 מהמטוס, ברדתו פגש, המצרי
 מרדכי רב-אלוף ברמטכ״ל,
 :לו ואמר גור, (״מוטה״)

ל בילפתי!״ לא רואה, ״אתה
תשו התפרסמה לא זאת עומת

 נרגש שהיה מוטה, של בתו
 דברי על ושהשיב ומבולבל,

״.¥05 811-״! הנשיא:
 המשותף הראיון בשעת 01

והנ ראש־הממשלה שהעניקו
 לשדרנית־מיליוך המצרי שיא

 טרם, וו? ברברה הדולאר
 הקרח את לשבור בגין החליט
 את אתן ״אני לסאדאת: ואמר
 ונשק קם הוא בראיון.״ הטון

 סאדאת, הלחי. על לוולטרם
במ יושב נשאר זאת, לעומת

 וולטרס, את עוקץ והחל קומו
 שהיא לה ואומר חוזר כשהוא
ה מהראיון כסף הרבה תעשה

 ראש-המנד ושה שלו משותף
שענ מה ענתה וולטרס שלה.

 שלנשיא מזכירה כשהיא תה,
 ולה פרטי מטוס יש סאדאת

 חייב: נשאר לא סאדאת אין.
 אני ברברה? מה, יודעת ״את

שתר בכסף, שנתחלק מסכים
 חצי־חצי, הזה, מהראיון ,וויח

משו פרטי מטוס ביחד ונקנה
תף.״

 המרוצים האנשים אחד 0!
 היה התיקשורת במרכז ביותר

 פג־ גמאל המצרי העיתונאי
 המצרי העיתון שליח הדד,

 לא סנהוד באיראן. אל־אהראנז
 אט־ את ולשבח להלל הפסיק

לר שהועמדו צעי־התיקשורת
 שיבח מכל יותר אך שותו,

שו הזמן ״כל הישראליות: את
 מבסוט. אני אם אותי אלים

 אני אבל חאלס, מבסוט אני
ש מהישראליות. מבסוט הכי

 יפות, נשים לכם שיש מעתי
 עד ידעתי לא פעם אף אבל
 אשכח לא אני יפות. הן כמה

הנ שהן שלי בעיתון לכתוב
בעולם!״ היפות שים

 זכו רבה לפופולריות 01
 המיזרח־ירו־ העיתונים כתבי

 ישראליים עיתונאים שלמיים.
ב שחיפשו טלוויזיה, ואנשי
 עטו מצריים, עיתונאים נרות

 המחזה ערבית. דובר כל על
 צוות הזמן: כל עצמו על חזר

עי- בשקדנות מצלם טלוויזיה

 הנשיא של לבואו המתין ״מעריב" מעורכילב? טומי
 בוא עד בו־גוריון. בנמל״התעופה סאדאת

העיתונאים אחד עם שחמת במישחק זמנו את טומי בילה המטוס

 ליבם תשומת את העירו המטוס כשהגיע הוא. גם שציפה הזרים
 בו הביטו עיניהם, את הרימו הם בשמיים. חג שהוא לעובדה

ביניהם. ניהלו אשר המרתק השחמת למישחק חזרו ומייד
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