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במה איכשהו. מוכר לי שנראה בחור־חמד,
 מאנשי- אחד היה הוא :מדוע הבינותי רה

 בביקורו אל־סאדאת את שליוו הביטחון
 המישלחת את ליווה מכן ולאחר בירושלים,

בירושלים. המדיניות לשיחות המיצרית
 רבות שעות בילינו ימי־ביקורי בשמונת

 ומחוץ־לעיר. בעיר בנסיעות בעיקר ביחד,
 הדדית, בסקרנות רעהו, את איש חקרנו

 רמת־ על בארצותינו, מינהגי־החיים על
 יחסים על דרכי־המחשבה, על המחייה,

ועוד. ועוד שבינדלבינה,
 למד שירות־הביטחון, אנשי כל כמו
 (משירות המישטרה של באקדמיה המרי
 מישפטים. למד גם הוא למישטרה). שייך,

 ב־ העובדת עורכת־דין, לאשה נשא היא
 בן תינוק לו יש מבקר־המדינה. מישרד

 את ותפס עברית קצת למד הוא חודשיים.
הש בירושלים בביקוריו השפה. יסודות

מביקורו התרשם הוא בידיעותיו. תמש

 צריך הלקח ישראל. של מצבה את לרעה
 חבל השלום. השגת את להחיש :להיות

החולף. יום כל על
פו כמרחב המערבית ההשפעה

ה הפרו-מערבית המדינה חתת.
 המישחק מן יצאה במרחב עיקרית

 עמוד־ הפכה מצריים שנים. לכמה
 האנטי■ ההזית של העיקרי התווך

סודאן. ואחריה קומוניסטית,
 לשאה, מחסה אל־סאדאת נתן מדוע
 מצרית. תכונה ״זוהי הפגנתי? כה באופן

 כאדם הגיב והוא כפרי, הוא אל־סאדאת
 כאשר עימנו, בסדר היה השאה כפרי.

 קמם־דיי־ אחרי אותנו תקפו הערבים כל
בצרה.״ כשהוא לו שנעזור נכון לכן וויד.

 שקרה מה במצריים לקרות יכול האם
באי עבד־אל־גוואד. לדעת לא. באיראן?

 שהחזיק קומץ היה אצולה. היתה ראן
 היה שחיתות. היתד, הכסף. כל את בידו

נורא. דיכוי שהפעיל הסאוואק,

 ■שואל בין השלום יקום אם
 שלום ם3ל ■היה ומצו״ם,

שלכם השמים כל עם
שנת עד

וה דיזנגוף. מרחוב מתפעל בתל-אביב,
 ול־ לשכם גם לקחוהו הישראליים מארחים

חברון.
 רציתי אני תלת־לשוניות. היו השיחות
 הוא שלי, המשובשת בערבית להשתמש

 ובדרך שלו, הלקוייה בעברית לדבר רצה
 היו קושי. בלי לא אנגלית, דיברנו כלל

 הילטון במלון יש מדוע :רבות שאלות לו
ואח לחלב, מייוחדת מיסעדה בירושלים

העי היתה מי !)תסביר (לך ? לבשר רת
 את שסיקרה הנחמדה, הבלונדית תונאית

מ תבורי (ריבי המדינית הוועדה דיוני
 קצין משתכר כמה אחרונות)? ידיעות
 של כוח־הקגייה מהו ? בישראל בדרגתו
 אצלנו? האינפלציה שיעור מהו הכסף?

ועוד. ועוד אצלם!) (כמו
 פשוטה. אנושית ידידות בינינו שררה
 ב־ מופיע כשראיתיו פעם בכל שמחתי

ב נענה הוא שלו. הכחולה פולקסחאגן
 מחוץ לכפר עימי לנסוע לבקשתי רצון

השטי מולדת קירדסה, הכפר —לקאהיר
המצויירים. המצריים חים

 עדיין אנחנו דעתי: על עלה פעם לא
לירו אל־סאדאת בא לולא במצב־מילחמה.

 במילחמת־ עתה עסוק זה איש היה שלים,
 נגד גלוייה, במילחמה גם ואולי מחתרת,

 ישראל, את שונא היה הוא מידידי. כמה
 שינאת־ אותו, שונאים היו והישראלים

כש ומדברים, יושבים אנחנו והנד, מוות.
 ואני בישראל, שוב לבקר משתוקק הוא

מצריים. את להכיר משתוקק
 אחרי יום לתל-אביב, הזמנתיו

־ השלום.

מישטרה
עדיוה

*  עורך הוא עבד־אל־גוואד וחמד ן
 הנזיזרח־התימנית הידיעות סוכנות

 הגדול הבניין יושלם בקרוב מצרית. שהיא
 הרבים הבניינים אחד הסוכנות, של החדש

 במישרדו ביקרתיו בקאהיר. עתה הניבנים
 ותיק. כידיד פני את קיבל והוא הישן,

 באיסמאעיליה פעמים. כמה בעבר נפגשנו
הישראלית. העיתונות עורכי את לו הצגתי

 משפיעים איך :מייד שאלתיו
 של מצבה על איראן מאורעות

? מצריים
 היא מצריים. של מעמדה התחזק לדעתו,

המסוג היחידה, הצבאית כמעצמה נותרה
 ערביות מדינות על ולהגן להתערב לת

 אם לאמריקאים, יעזור מי פרו־מערביות.
המאו האמירויות את העיראקים יתקיפו

 שווה מצריים למשל? המיפרץ, של חדות
 והכוח האוכלוסיה גודל מבחינת לאיראן
 תלוייה מעתה תהיה סעודיה גם ■הצבאי.

במצריים. יותר
מאורעות־איראן משנים זאת, לעומת

1980" !
 אצולה, אין במצריים. קיים אינו זד, כל

מע בידי כסף של כבירים אוצרות אין
 היא המצרית המישטרה סאוואק. אין טים,

אירופ למישטרות בהשוואה גם עדינה,
 בבית־הספר תלמיד כל דיכוי. אין יות.
ההבדל. את יודע

 אללה) מתוארי אחד הלב״, (״נדיב גוואד
 המשכיל המעמד מבני אופייני, מצרי הוא
 מעניק הוא גם סבלני. צנוע, שקט, —
 נסיון של שנים 7000 כי ההרגשה את

גרונו. מתוך מדברות וחוכמה
 כל הישראלים חוששים מדוע

בכוונו מפקפקים הם מדוע ? הזמן
 מישהו וכי אל־סאדאת? של תיו

לירו לנסוע סאדאת את הכריח
 המעשה את עשה הוא הרי ? שלים
 מדוע כן, אם :עצמו דעת על הנדול

? אי-אמון של הזאת הגישה כל
 למד, סיני. של הנפט בעניין למשל,

 צריכה מצריים הרי ? הישראלים דואגים
 אותו תמכור שלא מדוע הנפט. את למכור
 שלום? על עתה זה חתמה שאיתו לשכן,
 לישראל הנפט את להוביל זול יותר יד,יד,

? הדאגה מד, אז אחר. מקום לכל מאשר
 תופסים אינם הישראלים האם

 הם לפניהם? העומד הסיכוי מהו
 המדינה עם שלום לעשות יכולים
 של גדולה כקכוצה ביותר החזקה
 הסיכוי את להם נותן זה עמים.
 שלב, אחרי שלב כהדרגה, להפוך
זו: כקבוצה הכרים

באיסמאעיליה. היתד, הגדולה ההזדמנות
לחתום! צריכים היו אז

 דווקא הישראלים רוצים האם
 יהיה אם מוזר. זה נפרד: כשלום
נר המצרים, אנחנו, .נפרד, שלום
 כחזרה. נקבל שלנו את אנחנו וויח.
 תפסידו. הישראלים, אתם, אכל

 החזרתם עימנו, שלום על חתמתם
 לכם יהיה לא זאת וכבל סיני, את

 עם כמילחמה תהיו עדיין שלום.
 אתם מדוע הערכי. העולם שאר כל

כבך? מעוניינים
ב סידורי-הביטחון לכל מוכנים ״אנחנו

 אנחנו דרוש. אינו כלל זד, לדעתנו, סיני.
 הרגשת־ לכם לתת כדי רק זה את עושים

 רגישותכם. את מבינים אנחנו ביטחון.
 אינכם למעשה אך רצון־טוב. של עניין זה

כלל.״ לזה זקוקים
יש בין מילחמה תפרוץ אם יקרה מה
 אחרי למשל, ועיראק, סוריה ובין ראל

 ״זה ? הישראלי־מצרי השלום חתימת
ללב פלשתם הנה, בנסיבות. תלוי תלוי.

 מפני מדוע? התערבנו. לא ואנחנו נון
(אמ אחרת התערבות תהיה כי שידענו

לצאת.״ במילא תצטרכו ואתם ריקאית),
? מילחמזת על לחשוב למה אכל

 תהיה לא הבעיות, את נפתור אם
 בין השלום יקום אם מילחמה. עוד

 עד לכם יהיה ומצריים, ישראל
השכנים. כל עם שלום 11180
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