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 שבוע לפני השני ביום הודיע אשר ^
 על קארטר, ג׳ימי ארצות־הברית, נשיא

 שבוע אותו בסוף לבקר כוונתו,
 כל כולה. הארץ ונדהמה נרעשה בישראל,

 מוצפנים שדרים מיברקים, זרמו לילה אותו
 ירושלים, לבין וושינגטון בין טלפון ושיחות

האמ לנשיא ביקורים תוכנית להכין כדי
 יותר מאוחר ימים חמישה שנחת ריקאי,
תל־אביב. ליד בן־גוריון התעופה בנמל

העובדה, יותר עוד סיבבה המצב את
 באותה שהה בגין מנחם ראש־הממשלה כי

 לישכתו עובדי לכל בארצות־הברית. חעת
 בביקורו ופריט פרט כל כי ברור, היה
 את לקבל יהיה חייב בישראל קארטר של

בגין. של המוקדם אישורו
 של השלד להסתמן החל כבר למחרת

 בארץ. קארטר של והאירועים הזמנים לוח
בין היום באותו שנוצרו הרבים במגעים

 נושאים כמה התבררו לוושינגטון ירושלים
 בארץ, ביקורו בעת קארטר יעסוק שבהם

 עדיין שלהם המפורט הזמנים לוח כי אם
נקבע. לא

 ווושינגטון הבית־הלבן של וושינגטון
 קארטר ג׳ימי הנשיא כי אישרו בגין של

 הכנסת, בפני ינאם בירושלים, יתגורר
 שיחות של שורה ויקיים בכנסיה יתפלל

ברור, היה בתוכנית סעיף עוד מדיניות.

לכבוד :במיברקים פורט לא אם גם
ממלכ ערב ארוחת תיערך האורח הנשיא

ומפוארת. תית
 שעבר השבוע של השלישי היום בעיתוני

 בהם צויין היתר ובין אלה, פרטים הופיעו
 ככל יערוך, בגין מנחם ראש־הממשלה כי

 של לכבודו חגיגית ערב ארוחת הנראה,
 באותן הכנסת. במישכן קארטר הנשיא
 המקביל של מקומו כליל נשכח ידיעות

 יצחק המדינה נשיא בישראל, לקארטר
נבון.

 מהקבלה התעלם לא הנשיא בית אולם
הפרוטוקו את להוציא שדאג מי היה זו.

מדי ראשי לאירוח הנוגעים הרשמיים לים
 למעלה התברר פיהם ועל בישראל, נה

 חייב יהיה קארטר הנשיא כי ספק, מכל
בארו לפחות נבון, יצחק של אורחו להיות

 שפישפש מי היה כן הממלכתית. הערב חת
ה הנשיאים שני לאירוח תקדימים ומצא

 למעט בישראל, לכן קודם שביקרו קודמים
 של הטכסית מהבחינה הלא־רגיל ביקורו
סעו נערכה ולשכבודם אל־סאדאת אנוור

 :נקרא שהדבר כפי או ממלכתית, דה
הקו ארצות־הבריית נשיא סעודת־מדינה:

 אצ׳י- מכסיקו ונשיא ניכסון ריצ׳רד דם
והת מגניזתם מיסמכים הוצאו שוב וורה.
נשיאי ערכו אלה נשיאים לשני כי ברר

ה ליז ה בגין ע ס ו נבון אופירה שר מקומה את תנ ן די לי א ז ו ו

 בנמל־התעופה שאירעה בתקרית הבחינו בודדיםבואש עליזה .1
קארטר. פני קבלת טכס תום אחרי מייד בן־גוריון,

 נבון. יצחק ישב במרכז, האחורי שבמושבה שחורה, קאדילאק במכונית נסעו המנהיגים
 אחריה בראש, צועדת בגין כשעליזה לבנה, קאדילאק מכונית לעבר הובלו נשותיהם

נבון. אופירה הנשיא, רעיית ומאחוריהן אנשי־ביטחון שני בין קארטר, רוזאלין

בידה קארטר רוזאלין בעודנפרדת חזאלין .2  לפרידה מנופפת,
 השגרירות סגל אנשי ישבו שם היציע, לעבר

 בקצה להתיישב במקום אולם המכונית. תוך אל בגין עליזה נכנסת האמריקאית,
 במרכז, לשבת נבון אופירה הנשיא לרעיית ולהניח האחורי, המושב של השמאלי

מימינה. לשבת קארטר לרוזאלין הניחה במרכז, בגין עליזה התיישבה הטכס, כללי פי על

למכונית, להיכנס נבון אופירה ביקשה כאשרנחסמת אופירה .3
 הפנוי למקום להגיע כדי בפניה. הדלת נסגרה

 לרגע במקומותיהן. ישבו שכבר קארטר, ורוזאלין בגין עליזה פני על לחלוף עליה היה
 קארטר הגברת עם לנסוע רוצה בגין עליזה כי שסברו אנשי־הביטחון, בין מבוכה נוצרה
המכונית. את ועקפה תושיה גילתה אופירה בחוץ. אופירה את ולהשאיר לבדה
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האחורי, למושב להיכנס שביקשה אחרימותנות אופירה .4
 אופירה מוחזרת המכונית, של השני מצידה

 משפילה אופירה הימני. מצידה למכונית ולהיכנס לחזור לה שהורה הטכס, איש על־ידי
 נראה מימין בבכי. לפרוץ עומדת היא כי היה נדמה כשלרגע עלבון, בהבעת עיניה את

להיכנס. פתח למצוא כדי אופירה סובבה שאותה הקאדילאק, מכונית של האחורי החלון


