
 #ישקע הותירו אלה שפירסמנו. לדברים
האינט בקרב למחיקה ניתן ובלתי עמוק

המצרית. ליגנציה
 על של ערביים לעניינים כתבת אותה

 במשלחת עתונה את שייצגה המשמר,
 פרי, סמדר קאהיר, לוועידת הישראלית

 כיוון הבא. הסיפור את כקוריוז סיפרה
 היחידה הישראלית האשה היתה שהיא

 עתונים שייצגו העתונאיות (שאר במשלחת
 שהיא וביתן זר) דרכון בעלי היו ישראליים

בהת זכתה היא שוטפת, ערבית דוברת
וראיונות תמונותיה רב. ובפירסום עניינות
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 מעל המתפרסמים דברים על להגיב כלל,
ל מכתבים באמצעות זה שבועת עמודי

 בצורה זאת עושים הם לפעמים מערכת.
המערכת. עם טלפון בשיחת ישירה, יותר

 ם־ אל-סאדאת, אנוואר מוחמד הקורא
 לתגובה. יותר מקורית דרך מצא קאהיר,

לעורכו שהעניק ראית דרך זאת עשה הוא

 במיסגד התפללתי אני כאשר הוא ביותר
 שמאלה או ימינה פניתי ולא אל־אקצה

 המיס־ את מילאו אשר מהפלסטינים בפחד
 ולא אותנו מכיר לא הוא טועה. הוא גד.

 המציאות את מכיר לא הוא אותי. מכיר
 מאי־ההבנה גדול חלק ולמענה. בה שחייתי

 הגיעה אי־ההבנה ולבסוף לחוסר־הבנה. הפך
שנפגענו... לכך

 אל- הקורא של מטענתו להבין קשה
 בהערכתו הטעות היתר, בדיוק מה סאדאת

 אל־ במיסגד ביקורו את אבנרי אורי של
 נשקפה שלא לכך מתכות הוא האם אקצה.

 פלסטיני, מידי התנקשות של סכנה כל לו
סטואית. בשלווה ישב לא שמא או

 רב צדק יש ודאי במיוחד, ושלו המצרים
בדבריו.
 את מקרוב ללמוד שניסינו אנו, אפילו

 להבנתה אולי והתקרבנו המצרית המציאות
לע נאלצנו אחר, ישראלי עחת מכל יותר
 — והניכור הניתוק בשל — זאת שות

 אחרי כיום, כי ספק אין עקיפים. באמצעים
 של לשהייתו ימים מחודש יותר שחלף
 במצריים, הזה העולם של הראשי עורכו

ה המציאות את ולהבין להכיר לו ניתן
 היה שניתן מכפי טוב יותר הרבה מצרית

מצ־ אישים עם מפגשים מדיווחים, להכירה
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איון ר ל ה כ ״נו ״ כ ר ט רוו כז או
גלובאלית״ לראייה ״לדחוף

 אוקטובר, הקאהירי השבועון של הראשי
מנצור. אניס

דב על להגיב ביקש אל־סאדאת הקורא
 ),2099( הזה העולם בגילית שהתפרסמו רים

 העורך במאמר בירושלים. ביקורו כוסה בו
 :המחדל הכותרת תחת זה, בגיליון הראשי
אל-אקצה. במיסגד הארץ על ישב הוא

 של זה מגילוי להתפעל שלא היה יכול מי
 אחד כל מאחוריו פשוט? גופני אומץ־לב

 להיות היה יכול הערביים מהמתפללים
 בגבו. הקטלני הכדור את לירות פידאי,
 עבד־ נורה משם מטרים כמה של במרחק
 ישב הוא אך ממנו. פחות שעשה אללה,

 שעה אותה כל במשך סטואית. בשלווה
 אחת, פעם אף ראשו את היפנה לא ארוכה

 על אף אחת, תנועה על אף הגיב לא
מאחוריו. אחד רחשוש
 אוקטובר עורך על־ידי שנשאל שעה
 בעולם העתונות תגובת על לדעתו המצרי

 אל־סאדאת הקורא הגיב בירושלים, לביקורו
 :אל־סאדאת אמר בהנדון. פיסקה אותה על

 בעתון ישראלי סופר של דברים קראתי
אותו שהדהים שהדבר שאומר ...,* העולם
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ביותר מבוקשת אישיות

 מצרי מקור לצטט אולי כדאי זה בהקשר
 בפני שניתח לאל־סאדאת, ומקורב בכיר

 ששהתה פרי, סמדר המשמר, על כתבת
 במצב- מקורביו מבחינים כיצד בקאהיר-

רוחו.
ל האיש סיפר מתרגש,״ הוא ״כאשר

 הפעם להזיע. אל־סאדאת ״מרבה סמדר,
 הנשיא כי להבחין היה שניתן האחרונה

 אל־ במיסגד התפילה בעת היתד, מתרגש
ה הירבה המצלמות מהבזקי הרחק אקצה.
ה ומעומק התרגשות מחמת להזיע נשיא
מט קרחתו על להניח ונאלץ הדתית חוויה
 ללמוד צריכים בישראל אתם לבנה. פחת

 של פניו של מפת־הצבעים על להסתכל
 מזג- מה בדיוק לדעת תוכלו ואז הראיס,
במצריים.״ האוויר

 כי לרמוז אל־סאדאת הקורא התכוון אם
ה בעת התנהגותו את אבנרי של ניתוחו
של הכרה מחוסר ׳נובע באל־אקצה תפילה
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 כתוצאה המצרית. בעתונות אור ראו עמה
 ברחןב הפשוטים האשים אותה זיהו מכך
מיד.

 היתד״״ שלי ביותר הגדולה ״ההפתעה
ה ״השאלה לארץ, בשובה סמדר סיפרה
 ית3במו תמיד כמעט אלי שהופנתה שניה

 ׳את אותי: שאלו תחילה בחנות. או
 . היהה בחיוב וכשהשבתי ?׳ נכון מישראל,

 מכירה ׳את הבאה: השאלה כלל בדרך
אבנרי?׳״ אורי את

 1 הזה העולם לגבי זו נרחבת מודעות
 בעתונות תופס שהוא המיוחד והמקום

 בואו מרגע אבנרי את הפכו הישראלית
 על־ידי ביותר מבוקשת לאישיות למצרים

י הזרים. וגם המצריים אמצעי־התיקשורת
 י: אובזר־ נובל החשוב, הצרפתי השבועון

 ועידת של מהלכה כדי תוך פירסם ווטר,
 לגבי אבנרי עם מיוחד ראיון קאהיר,
 השאר בין הוועידה. של והשלכותיה סיכוייה

 של תפקידם כי ראיון באותו אבנרי טען
 מנחם את לדחוף הוא כיום ישראל אזרחי

 . הפתרון של יותר גלובאלית לראייה בגין
הישראלי־ערבי. לסיכסוך
 אמריקאיות בעיקר זרות, טלוויזיה תחנות

 עם מיוחדים ראיונות ערכו ובריטיות,
 טייס האמריקאי החדשות שבועון אבנרי.
 בקאהיר. הישראלים על בכתבה פירסם,

 מראיין שהוא בשעה אבנרי של תמונתו את
 *. אגב, סאדאת. ג׳יהאן הנשיא, אשת את

 הזה העולם את להחרים למסורתו בהתאם
 ׳־*־ לנקוב הפעם גם טייס נמנע עורכו, ואת

 כעתונאי אותו הציג אבנרי, של בשמו
אלמוני. ישראלי
 כלי-התיקשורת אלה היו בעיקר אולם

כת ראיונות, בהבלטה שפירסמו המצריים,
ואודותיו. אבנרי של ומאמרים בות

היש העתונאי כמובן, היה, לא אבנרי
 הזכרתי בהתעניינות. שזכה היחיד, ראלי
 , זכתה בה הנרחבת תשומת־הלב את כבר

 כמו מצרים, ילידי עתונאים פרי. סמדר
דוברי או אחרונות, מידיעות גרינשפן סמי

הישראלית הטלוויזיה איש כמו ערבית,
שם. בעתונות בולט בכיסוי זכו יערי, אהוד

הישרא העתונאים עשרות כל בין אבל
 כי כך על חולק אין בקאהיר ששהו לים

לאישיות המצרית בעתונות הפך אבנרי
ן . ביותר. וד,פופולארית המפורסמת הישראלית
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המצרית. העתונות מקריאת או בחו׳׳ל רים
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ת למען ב, א ה ה ב  העולם כי להודות חו

 מוכרים היו הראשי, עורכו ובמיוחד הזה,
לגבינו. המצרים מאשר יותר במצריים

ל שהיו ביותר הגדולות ההפתעות אחת
 היתה במצריים שהותו בעת אבנרי אורי

 בחוגים הזה העולם של הפופולאריות מידת
 מה בכל שגילו המופלגת והבקיאות רחבים

האח השנים עשרים במרוצת בו שנכתב
 העברית בקוראי רק מדובר ואין רונות.

 לעקוב שתפקידם באנשים או במצריים,
הישראלית. בעתונות המתפרסם אחר

 את שיערנו לא עצמנו אנו כי מסתבר
רבות שנים במשך שהיתר, התהודה מידת
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 המילה, את לבטא הצליח לא סאדאת *
נקודות. שלוש צויינו המצרי ובמקור הזה

אן ה ת ג׳י א ד א רי ס כנ א ״ ו ם טיי ״ ב
אלמוני ישראלי עתונאי

 טמיר, אברהם האלוף של ידו את לוחץ *
 בהם, מתבונן רוזן מאיר המישפטי כשהיועץ

בן־אלישר. שלאליהו גבו מאחורי
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