
הזה״ ״העולם שד גיליון־המזכרה עם ואבנרי ג׳יהאן
והתקווה התודה דרך

 אני דקות נמה נעבור בדיוק. 08.00ב־
 לו יש אם שיגרתי, באורח אותו, שואל

 אומר הוא הגמורה, לתדהמתי מנונית.
 זאת לי להגיד דעתו על עלה לא שאין.
מראש. או מייד,
 השחורה הנורצדם מנונית. אין לנו
 לאובייקט אותנו שהסנה הנזרצדס — שלנו

והעי הישראלית המושבה בנל קינאה של
 נאמר נבר הגיעה, נבר וששימעה תונאית,

הוועי ערב מאיתנו, נלקחה — ארצה לי,
 הי- היא המישטרתי. הליווי עם יחד דה,
 (״ביטחון״), ל״אמנה״ בנראה שיינת תה

 לנל האמנה זקוק ונעת המצרי, השב״נ
עצמה. הוועידה על לשמירה ואמצעיו אנשיו

לרשותנו שתעמוד מונית, הזמננו אמש

 היה יבול לא הנהג אך .07.00 בשעה החל
 ה־ על-ידי חסום בביש לבניין. להתקרב
הסתלק. הוא מישטרה.
 .08.15 היא השעה מנונית. בלי נותרנו

 קצרה,״ ״הדרך מודאג. אינו המצרי המלווה
 העיר.״ את עוברים ״לא אומר. הוא

 א^ל?10173 :האמריקאים שאומרים נמו
5)0111 371̂.

1■ 1■ ■!
 7 נגיע איך מודאג. להיות מתחיל אני

ב שרות-ההסברה מנהל את מטריד אני
 גבר שהוא בר, שאפיק מוחמד וועידה,
ה הדקות משתדל. מתרוצץ, הוא לעניין.
מתפקעים. שלי העצבים עוברות. יקרות
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כדצמכר. 13 שלישי, יום
עם להיפגש עלינו ,09.00 בשעה הבוקר,

כלישכתה אכנרי פני את מקכלת סאדאת ג׳יהאן
בכביש בורות בגלל איחור

 בלתי- ישראלים למען נוצרה לא קאהיר
לייקים. לא ובוודאי סבלניים,
 שרות־ של אלוף־מישנה מתנדב לבסוף
 הישנה במכוניתו אותנו לקחת הביטחון

 לקחת נובל ושם איזור־ד,חסימה, לגבול עד
יוצ אנחנו שונים עינובים אחרי מונית.

 לבואה מובן הבל בחוץ סוף־סוף. אים,
ב להגיע הצרינה הרישמית, המישלחת של

 שורות־שורות דקות. נמה בעוד מסוק,
בכביש. מוצבות במדי-ייצוג חיילים של

ר״. ״מחוץ קצרה״. ״דרך נוסעים.  לעי
!איפה

הצפו הרחובות את העיר, את עוברים
ה חולפות. הדקות בתנועה. נתקעים פים,

לגמרי. רגוע המצרי המלווה גוברת. עצבנות
 ל־ בכיוון הצפיפות מן יוצאים סוף־סוף

 של שלמה שכונה זוהי המתים״. ״עיר
להת המצרים רגילים שבהם בתי-קברות,

 עימם להתייחד מתיהם, לקברי מסביב כנס
 שעות. או ימים כמה בחברתם ולבלות
 זו, בעיר הנוראה הצפיפות ביגלל עכשיו,
 אלפי גרות בעולם, הצפופות אחת שהיא

 אלה. בבתים המתים עם יחד מישפחות
 והשכונה ברחובות, מסודרים בתי־המים

 משכונת־התיקווה. לי, נדמה כד גדולה,
 המיסגדים מזדקרים הנמוכים הבתים בין
 משו- בעיר המיסגדים כל כמו יפהפים, —

זו. בצת־מיסגדים
 היפים החדשים הבניינים הם (המיסגדים

 רק כסף נתן פייצל ״המלך בקאהיר. ביותר
 איש־צמרת, לי העיר מיסגדים,״ לבניין
לבן אחרת. מטרה לשום כסף נתן לא ״הוא

׳7^
למצ שיצא ישראלי, עיתונאי כל
 — כמוסה מישאלה בוודאי בליבו נשא ריים,

 שיזכה הראשון הישראלי העיתונאי להיות
 אל- אנוואר מצריים נשיא את לראיין

סאדאת.
הע לא אלה דפרים כתיבת לרגע עד

יש לעיתונאי ראיון כל המצרי הנשיא ניק
 לעשות שסרב משום זה היה לא ראלי.
 של הארוך התור העמוס, יומו סדר זאת.

נק כבר להם הבינלאומיים כלי-התיקשורת
 עד מנעו לכן, קודם עימו ראיונות בעו
 בסקופ לזכות כלשהו ישראלי מעיתונאי כה

ההיסטורי.
 הנשיא, של רעייתו נותרה זה במצב

המבו המצרית האישיות סאדאת, ג׳יהאן
יש עיתונאי על-ידי לראיונות ביותר קשת
 הנשיא רעיית נאותה שעבר בשבוע ראל.

ישרא לעיתונאים ראיונות שני להעניק
 עורכו עם קבעה בהם הראשון את ליים.

אבנרי. אורי הזה, העולם של הראשי
 הקודם. בגיליון פורסם במלואו הראיון

 להרחיב היה ניתן לא היריעה קוצר מפארת
 המיס־ את שסבב ומה שקדם מה את ולתאר

יש עיתונאי לבין ג׳יהאן בין הראשון גש
הקו בגיליון שפורסמו התמונות גם ראלי.

 הרד־ שירות באמצעות אלינו שהועברו דם,
 לא אנזושייטד־פרס, סוכנות של יו־טלפון

זה. בעיתון המקובלת באיכות היו
 אודות נוסף למידע הצמאים הקוראים

בתמו סקרנותם את לספק יוכלו זו פגישה
 ובדיווחו אלה בעמודים המתפרסמות נות

:מקאהיר אבנרי אורי של הבא

 ־,במיפעל־הש במישרדה אל־סאדאת, ג׳יהאן
 ואל• אל־ואפה נני־מילחמה, לחיילים קום

והתיקווה״). (״התודה עאמל
 צעיר קצין־ליווי, לי נתן מישרד־ההסברה

ב במלון שניפגש הציע הוא לבוש־הדר.
ב להיות כדאי משם. וניסע ,08.00 שעה
.08.45 בשעה מקום

זו, בעיר בלתי-רגילה בדייקנות בא הוא


