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 שצולמה בתמונה אל־ביאלי, זינב רים,
 בין הידידות פאריס. של בנמל־התעופה

 היום לשיחת היתה למצרייה הישראלית
.1956 פאריס של בנות־העמים במיפגש

 ד.פמ־ שהגיעה אחרי ספורות קות ך*
 דן למלון המצרית הנשיאותית ליה י

הוז שעבר, בשבוע השלישי ביום כרמל,
 אל ג׳יהאן ורעייתו מצריים נשיא מנו

 למערכת אופירה, ורעייתו, המדינה נשיא
 ״הגברים כאשר במלון. שלהם החדרים

אופי זאת שהגדירה כפי עסקים״, דיברו
 הסמור, בחדר הנשיאים נשות ישבו רה,

לידי אחר־כך שהתפתחה בהיכרות החלו
אמיצה. דות

הסר מחלת על לג׳יהאן סיפרה אופירה
 לאופירה סיפרה וג׳יהאן לקתה, שבה טן
 למילחמה המיצרית האגודה פעולות על

 אחר-כך בראשה. עומדת שהיא בסרטן,
הנ אחת ״היא למקורביה: ג׳יהאן אמרה

מעודי.״ שפגשתי המקסימות שים

 להעולם ארז אופירה שיגרה שאותה הכתבה צילוםבפאריס צברית
תשומת־ את שמשך מה בפאריס. קורותיה על הזה

 אל־ביאלי, זינב המצרית הנציגה עם אופירה של השיחה תאור היה בכתבה הלב
 פגישה, אותה אחרי שנים 23 כעת, מתוקה. כצעירה בכתבה אופירה הגדירה שאותה
נערה. אותה את לאתר לנסות בארץ, ביקורה בעת סאדאת, מג׳יהאן אופירה ביקשה

 השתיים בין אחד נושא־שיחה עוד היה
 לג׳יהאן סיפרה אופירה הזה. העולם —
מ נבחרה עת שלה, הנעורים חוויית על

 בתחרות ״1956 כ״צברית הזה העולם טעם
 לתחרות ונשלחה השבועון, מטעם שנערכה

ה מטעם בפאריס שנערכה העמים, בנות
אל. המפורסם שבועון

 מאוד חשוב שבועון הוא הזה ״העולם
בוו ״את לג׳יהאן, אופירה אמרה אצלנו,״

 אבנרי.״ אורי שלו, העורר את מכירה דאי
 את מכירה אכן היא כי אישרה ג׳יהאן
 המשיכה בפאריס,״ שלי ״בביקור אבנרי.

מק מצריה צעירה עם ״ניפגשתי אופירה,
 התיידדנו אנחנו שמה, היה זינב סימה,

עכשיו.״ אותה למצוא רוצה מאד הייתי אז.
 כי לאופירה, הבטיחה סאדאת ג׳יהאן

זינב. את למצוא תנסה
ש התמונות את לג׳יהאן נתנה אופירה

שיקל כדי זינב, בחברת נראית היא בהן

 בזמנו, הופיעו התמונות לזהותה. עליה
).967( הזה בהעולם שנים, 23 לפני

 מאז ציבוריים, וטקסים למופעים כבר רגילה נבון אופירהבווו נשיאה
 הצברית ארז, לאופירה אולם המדינה. לנשיא בעלה נבחר

 בפאריס, בנות־העמיס בתחרות המשתתפות יתר עם יחד ההופעה, היתה ,1956 של
 לבן, ופרח־דש שחורה בשימלה התמונה, במרכז אופירה, ציבורית. הופעת־בכורה

בה. המשתתפות את ואירח התחרות את שאירגן אל, השבועון בניין גג על צולמה

בקי זה על אכתוב הרשמית. התוכנית לה
 קינן עמום יכסה זה משלב החל כי צור,
 מיקצו־ יותר קצת בצורה המאורעות את

לעשות. יכולה שאני ממה עית

פתו במכוניות טיול עם התחלנו ״ובכן,
 ארוחת־ערב בערב, פאריס. ברחובות חות

 ב- המשתתפות הבחורות כל עם חגיגית
גם לי היתה חשובות. נשים והמון מיפגש
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 1 הרשמית בתמונה אל־ביאלי, 1)1ן11
^י י  1 על־ בנות־העמים. מיפגש של ■
 ל־ שנמסרו אחרות ותמונות זו תמונה פי

 1 המצרי הנשיא אשת תנסה סאדאת, ג׳יהאן
 של הראשונה המצריה הידידה את לאתר
| נבון. אופירה ישראל, מדינת נשיא אשת _ _ _ _ _ 1.29

 מתוקה מצרים. נציגת עם מעניינת שיחה
מאד.״

 בנות במיפגש מצריים נציגת זינב,
 גם אלא מתוקה, רק היתה לא העמים,

 אל- הביא שאותו השלום מחלוצות אחת
מהמשתת אחת כל שנים. כעבור סאדאת

באוז קריאה להשמיע צריכה היתד. פות
 קריאתה העולם. רחבי בכל בנות־גילה ני

 האנשים ״כל היתה: אל־ביאלי זינב של
שלום.״ להם להבטיח ועלינו האשה, ילודי

 על לג׳יהאן לספר סיימה שאופירה אחרי
ה נפרדו המצריה, הנערה עם פגישתה
 לארוחת- להתכונן עליהן היה שתיים.

ישר נשיא ערך שאותה החגיגית, הערב
 אב- אורי מצריים. נשיא של לכבודו אל
 שאבנרי אחרי המוזמנים. בין היה נרי

 וג׳יהאן ידיים, לחצו אל־סאדאת וג׳יהאן
 שוב,״ לראותך שמחה ״אני :לאבנרי אמרה
 אחרי כל עליך ״דיברנו אופירה: אמרה
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 נבנן: אופירה
נעלמה היכן

? ב נ י ז
 פרי כתבה גם התפרסמה הגיליון באותו

 מסעה על שדיווחה אופירה, של עטה
 את בתארה אופירה, אז כתבה לפאריס.
התחי- בפאריס, השלישי, ״ביום הטיול:

רג״יהאן סיטר
למצלמה), הגב עם (העומד

 בפני המצריה הנערה סיפור על חוזרת נבון אופירה
 אבנרי אורי על־ידי בתמונה המוסתרת סאדאת, ג׳יהאן

לסיפור. מאזינים (מימין) אבנרי ורחל המצרי כשהנשיא


