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 ביקור סיקור על האחראי היה אשר ינאי, יוסי הזה״, ״העולם מערכת ראש
 אל־סאדאת, של בתו את לראשונה פגש בחיפה, אל־סאדאת, אנוור מצריים, נשיא

 כאורחתו אל״כרמל, דליית הדרוזי בכפר ג׳יהאן שערכה בסיור עות׳מאן, ג׳יהאן
נאצר־אל־דין. עמל הליכוד, ח״כ של

 העיתונות של היחידים הנציגים היו צפריר, ציון צלם־המערכת עם יחד ינאי,
 הזה״ ״העולם לצוות רק העיתונאי. בסיקור רצתה לא ג׳יהאן זה. בסיור הכתובה

מראש. הביקור על נודע סדן, גיל הטלוויזיה ולכתב
ידידים כבר היו הם כרמל״, ״דן במלון וינאי ג׳יהאן נפגשו הסיור, לאחר כאשר,

 השניים מיד. הסכימה והיא הזה״ ״העולם עבור ראיון מג׳יהאן ביקש ינאי ותיקים.
 הנשיא, ג׳יהאן, של שאביה לאחר ספורות דקות זה היה המלון. גינת לעבר פנו

האומה״. פני ״מול האמריקאית, הטלוויזיה לתוכנית שנתן הראיון את סיים
 ג׳יהאן, אמרה שלי,״ אבא של הכסא על יושבת כשאני להתראיין רוצה ״אני
 היססה לא מצויינת, כמתראיינת התגלתה ג׳יהאן הנשיא. כורסת על והתיישבה

 צלמת גם מדי." ״אישיות שנראו שאלות ועודדה יזמה ואף שאלה כל על להשיב
 כ״דמות מג׳יהאן להתפעל שלא יכלה לא הראיון, במשן שצילמה רזין, גילה המערכת,

מהקודמת״. וטובה שונה שלה תמונה כל ואשר אותה, אוהבת שהמצלמה

 הגברת הנשיא, כת ץ לך לקרוא איך •
ג׳יהאןז עות׳מאן,
 ידידים. שאנחנו אומרת זאת מדברים, אנחנו ג׳יהאן.

יוסי. לך אקרא ואני ג׳יהאן, לי תקרא אתה
ץ את כמה כת •
רואים? לא .18 בת אני
אותך. לראיין רוצה איני כעייה. לי יש •

יפות. נשים לראיין ידעתי לא פעם אף
 תגיד אתה שבעולם. דבר כל על נשוחח, בוא אז

לי. שיש מה אגיד ואני להגיד, לך שיש מה
 שראיתי מה על לך לספר מוכרחה אני אתחיל. אני

עכשיו. עד
 הטקס היה זה אחרי יפה• עיר ראיתי לחיפה כשהגענו

 משום התרגשתי, אבל לטקסים, רגילה כבר אני בנמל.
 שלי גדולה הכי ההתרגשות אבל בישראל. היה שהטקס

 והתבוננתי המירפסת על עמדתי המלון. בחדר היתה
 הרבה חיפה, של תמונות ראיתי חיפה. של היפה בנוף

נהדר. היה הנוף אבל תמונות,

 לאמא, קראתי שלי ומהמירפסת להתאפק, יכולתי לא
אחר. חדר של מירפסת על שהיתה

 הסתכלה היא יופי.״ איזה תראי ״מאמא, לה: אמרתי
 אפילו התרגשה אמא כמוני. ממנו והתפעלה הנוף על

 שלא עד אז פה. הביקור של העניין מכל ממני יותר
לנוף. כל־כך לב שמה לא היא למירפסת, לה קראתי

 מטפסת שאני הבחינה היא פיתאום אמא. זה אמא אבל
 הסתיר שהמעקה מפני המרפסת, של המגבהה על קצת

 שאני הראש על ממנה קיבלתי כבר אז הנוף, את קצת לי
נזהרת. לא

 הוריך, לבין כינך היחסים כאמת איך •
ואביו? אמך

 הזמן כל לה ואומרת אמא, את מותחת יומיים כבר אני
 צוחקת אמא אליה. מאשר יותר בישראל לב שמים שאלי

 לא אתה נכון. לא שזה יודעת אני אבל מזה, ונהנית
 עניין זה אותי. לראיין וביקשת אמא, את לראיין ביקשת

אמא. את לראיין ביקשו יותר הרבה אבל שלד.
נעליים לקנות כשהלכתי בחיפה, ברחוב שקרה מה גם

 וסיכנה שכימיט הצעירה, ג׳יהאן על המונית (התנפלות
 מאשר יותר כאן אותי שאוהבים מפני קרה לא אותה)
 ששומרים אנשים יותר הרבה יש שלאמא אלא אותה,
אלי. כמו אליה להתקרב יכלו לא האנשים אז עליה.
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 הם — לביני ההורים בין היחסים על נדבר אם אבל

 עליהם. האהובה הבת שאני יודעת אני נהדרים. יחסים
 להיות ויכול הצעירה, הבת שאני מפני שזה להיות יכול
 אני בבית. עכשיו שאני המיוחדים, התנאים בגלל שזה

 בת לפעמים שוכחים אבא וגם אמא גם איתם. מתגוררת
 זה לפעמים תינוקת. אל כמו אלי ומתנהגים אני, כמה
 מפנקים ושהם מפונקת שאני יודעת אני מפונקת. אני נוח.

 צריך, כאשר הגבול. את יודעים תמיד הם אבל אותי.
 לזה קוראה הייתי בנוקשות. להתייחם יודעים שניהם

חינוכית... נוקשות
? אמא או אבא כלפיך, גוקשה יותר מי •
של הבת שנקרא מה אני הנסיבות. לפי משתנה זה

הגסל... את 0111' תגיד תם אבל אותי, מבנקים שלי שחהווים ?דית .אני
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