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י בשובו פנ  שם מקאהיר, שבועיים ל
 ראש־ממש- של הראשון ביקורו את סיקר

 התייחס מצריים, אדמת על ישראל לת
 אבב־ אורי הזה, העולם של הראשי עורכו

 הזה (העולם בילבד ספורים במישפטים רי,
 דווקא עוררה מה שמשום לנקודה, )2170
רבה. סקרנות היא

 והרשמי, הטכסי הקצר, המעמד זה היה
נשיא בפני בגין מנחם בידי הוצג שבו

 בקבלת־הפנים אל־סאדאת, אנוור מצריים,
באר הדשא על לבגין אל־סאדאת שערך

בקאהיר. קובה מון
 שבמעמד הפאראדוכס מן שמשהו ייתכן

 את המציג הוא בגין מנחם דווקא בו זה,
 שמשך הוא אל־סאדאת, בפני אבנרי אורי

 לכך שתרם ייתכן מיוחדת. תשומת־לב
 ש־ נראה פיו על הטלוויזיוני, הדיווח

 המצרי הנשיא ליד אבנרי של השתהותו
 לחי־ מאשר יותר הרבה ממושכת היתר,

 שאר עם והמהירות הקצרות צות־הידיים
 כך המנהיגים. שני בפני שהוצגו האורחים

לזרום מוסיפות זה בנושא השאלות כך, או

 יותר זה במיפגש היה כאילו המערכת, אל
כל. לעיני גלוי שנראה ממה

שנראו. כפי בדיוק פשוטים הם )הדברים
 אבא במקום היחידי הח״כ היה אבנרי

 הגיע לא הוא אולם זה. במעמד שנכח אבן
 של כאורחו או כח״כ כהונתו מתוקף אליו

 העיתונאים, שאר כל כמו ראש־הממשלה.
 לקאהיר אבנרי הגיע האירוע, את שסיקרו

 בעת אולם בגין. מנחם לפני אחת יממה
 ל- שהוזמנו האורחים, הצגת טכס שנערך

הוז קובה, בארמון החגיגית ארוחת־הערב
הרשמיים. האורחים אל להצטרף אבנרי מן

 בגין עם יחד פשוטה. היתד, לכך הסיבה
היו העיתונים עורכי גם למצריים הגיעו
 הזר, שהעולם העורכים, ועדת חברי מיים׳
ה עורכו היותו מתוקף בה. משתתף אינו

 במצריים מוכר ששמו שבועון, של ראשי
ב אחר עתון עורך כל שם מאשר יותר

 האורחים, שורת אל אבנרי צורף ישראל,
ורעייתו. המצרי הנשיא בפני שהוצגו

 במצריים, הרבים ביקוריו בעת בעבר,
 הנשיא, רעיית את פעמיים אבנרי ראיין

 עצמו אל־סאדאת את אל־סאדאת. ג׳יהאן
שו במיפגשים נכח אבל ראיין, לא אומנם

 הצגתו אל־סאדאת. גם השתתף בהם נים
 עניין היתד, אל־סאדאת בפני אבנרי של

 די- כמו עצמו, הוא שכן בילבד. פורמאלי
המצרי. לנשיא היטב מוכרים עותיו,

 מביקורו שובו אחרי קצר זמן )בשעתו,
 אל־סאדאת העניק בירושלים, ההיסטורי

 בראיון אוקטובר. המצרי לשבועון ראיון
 אבנרי שכתב דברים בהרחבה ציטט זה

 אומץ־ליבו, את שיבה בהם הזה, בהעולם
 בעת חשוף ועמד עצמו את שסיכן על

אל־אקצה. במיסגד שערך התפילה
פיקאנ־ פרט לציין אולי כדאי זה בהקשר

 מצריים בין הסכם־השלום חתימת ביום טי.
ה השגרירות חילקה בוושיונגטון, וישראל
העיתו לכל עבה תיק-הסברה שם מצרית

 כלל התיק האירוע. את לכסות שבאו נאים
אל-סאדאת. של השלום יוזמת על רב חומר

 שנכללו׳בו, הרבים המיסמכים שאר בין
 תזה, העולם מתוך שלימה כתבה גם היתד,

 הענק כתבת היתד, זאת האנגלי. בתרגומה
 שכתב וייצמן, עזר תשל״ח, איש־השנה על

 סקר ובה האחרון, ראש־השנה בערב אבנרי
 של השלום יוזמת השתלשלות את וניתח

אז. עד אל־סאדאת
 את בגין מנחם חיבק כאשר כך, משום
 היתד, אל־סאדאת, בפני אותו בהציגו אבנרי,
 הוא טבעית. המצרי הנשיא של תגובתו

 אני כן, ״אה, ואמר: רחב חיוך חייו
 כדי ההזדמנות את וניצל אבנרי מכיר.״
 את אל־סאדאת באוזני נוספת בפעם להביע

 על אותו מעריץ בישראל שהעם התרשמותו
 שלו. השלום ביוזמת שגילה הלב אומץ

נימו משפטי מיספר עוד החליפו השניים
שניצבה אל־סאדאת, שג׳יאהן בעוד סים׳
״אה, אבנרי: לעבר קוראת בעלה, ליד
 השתהה אבנרי הטוב.״ ידידנו אתה הנה
מישפטים. מיספר עימד, והחליף ג׳יהאן ליד

 בני- ליד אבנרי של זו שהשתהות אלא
 בשורת ״פקק״ מעין יצרה הנשיאותי הזוג

נע הטכס כל האחרים. המוצגים
 ליד זוטא ״התקהלות״ מעין ונוצרה צר

הטכס משטף זו חריגה המנהיגים. שני
הצל תשומת־לב את כנראה שמשכה היא
מובלט. לדיווח לכן וזכתה מים

ש אחרים מיפגשים כמו זה, מיפגש
 ב־ האחרון ביקורו במהלך לאבנרי היו

 הזה העולם כי נוספת בפעם הוכיח קאהיר,
ה בצמרת המצרית. בבירה דבר שם הוא

 חוגים בקרב גם כמו המצרית, מנהיגות
 ברורה מודעות קיימת המצרי, בעם רחבים

 זה עיתון שמילא החשוב התפקיד לגבי
העמים. שני בין להתפייסות בדרך
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אל־סאדאת כפני אכנרי את מציג בג?
פארדוכסאלי מעמד

אל־סאדאת ידי את לוחץ אבנרי
רשמית הצגה

המצרים האורחים אחד יד את לוחץ :גץ
מוקדמת היכרות

אל־סאדאת עם שיחתו בהתמשך אבנרי שיצר ה״פקק״
בולט דיווח
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