
 שאני בגלל ואולי לו, דומה יותר שאני מפני אולי אבא,
עושה. שהוא במה מאד מתעניינת

 תירוץ כל חיפשתי תינוקת שהיית מזמן זוכרת, אני
אבא. עם יותר שאפשר כמה עד להיות כדי

 ממנה אמא. בידי זאת ̂בכל הוא שלי החינוך אבל
 באותה אלי קשים ששניהם חושבת אני הרבה. למדתי

 אותי מפנקים ושניהם קשה, להיות צריך כאשר מידה
לפנק. אפשר כאשר מידה באותה
? תסגיך־-אכא לך יש •

הנשיא. הוא שאבא מפני רק ולא שכן, חושבת אני
 במחיצתו. לשהות אינטלקטואלית, בעיקר נהנית, פשוט אני

 אבל לא, או לו מפריעה אני אם יודעת איני לפעמים
 אבא כאשר איתו. להיות שאוכל כדי שלא, מחליטה אני

 רוצה לא והוא לחדר, נכנסת ואני אנשים, עם יושב
 בלי גם מאד, יפה זה את מבינה אני שם, אהיה שאני
לי. יגיד שהוא
מאביך? למדת מה •

דיאטה. לעשות ממנו למדתי וגם הרבה, ממנו למדתי
 הייתי יפה. פחות והרבה שמנה, הייתי שנתיים לפני עד

 זה יפה. אני שעכשיו אומרת לא אני מכוערת. בעצם
 אתה זה. את אומר היית לא שנתיים לפני אמרת. אתה

 העולם. בכל פירסום להם יש אבא, של הצומות את מכיר
 מיץ, שתיתי רק מיצים. של מאד קשה דיאטה עשיתי אני

 לא טובה הזו הדיאטה אבל במישקל. מאד הרבה והורדתי
 אבא, את טוב יותר הבנתי פיתאום במישקל. להוריד רק

יותר. נקיה היא למחשבה. עוזרת כזו שדיאטה והבנתי
? דהיות רצית מה קטנה, כשהיית •

חושבת אני פוליטיקאית. אחות, מורה, דיילת, הכל.
להיות. רציתי שלא דבר היה שלא

גדולה? כשתהיי תהיי ומה •
 הלימודים את אסיים כאשר בדיוק. יודעת אני זה את

 שאני היחידי הדבר זה אבא. של מזכירה אהיה אני שלי,
לזה. מסכים ואבא להיות, רוצה

■ ■ ■ !  הערביה הצעירה על קצת נדבר הכה •
מוקדם... כגיל נישאת את גילך. כת

שאני שלנו הידידותית בשיחה היחידי הנושא זה

 שמרניות בחורות יש
 באלה ויש במצריים

בישראל גם
י—■ -—-—* * ■
 הפרטיים והחיים שלי הנישואין עליו, לדבר רוצה לא

שלי.
 שבשום לי נדמה כללי, באופן בבעייה נתבונן אם

 בגיל תינשא שלי שהבת מוכנה אהיה לא אני ואופן פנים
 בחיים, הרבה לראות צריכים זה לפני כמוני. מוקדם כל־כך

 אחר- ורק הלימודים, את לסיים צריכים להכיר, צריכים
בית. ולהקים להינשא כך

 המנטליות על שחושבים ממה שונה שזה יודעת אני
 במצריים, אנשים ויותר שיותר לי האמן אבל שלנו,

 בנות־הגיל שלי, החברות צעירות, ויותר יותר ובעיקר
 אחרים, נושאים מיני בכל כמו בזה, כך. חושבות שלי,
 שביל־הזהב את למצוא צריך הצעירות, של שלי, הדור

 ההורים התנהגו שבה הדרך המסורת, המינהגים, בין
כנכון. לנו שנראה מה לבין שלנו, בגיל כשהיו

 לקחת לדעת צריך הדיעות. בשתי נמצאת האמת
 אותם לשלב מדרכי׳החיים, אחת מכל והטוב היפה .את
 ייפגע לא אחד, אדם ואף אחת, דרך־חיים שאף כך

הזה. מהשילוב
 במיכצע■ שעסקו הישראליות,1 הצעירות •
קיכדו דמישפחתך, קכלת־הפנים של הענק

 ולא מדי השוה לא כצניעות, להתלבש הוראה
 מה־ יורדת את לפתע לככודבם. מדי, מוגזם
 בעלת קייצית, כשימלה לבושה כשאת אוניה

חשופות. כתפיים
 וככה מודרנית, ארץ שאתם שמעתי ל יפה היה לא זה

 פחות שהיא חושבים שאתם שלי, בארץ גם מתלבשת אני
 מתלבשות הצעירות, ובעיקר הנשים, איך ראיתי מודרנית.
זה בו. שהייתי הדרוזי הכפר על מדברת איני בישראל.

 שלך בביקור כיותר אותך הרשים מי •
באן?

האי הגבר הוא וייצמן. עזר שלכם, שר-הביטחון
 גבר חוש־הומור, עם חם, מצחיק, מעניין, לדעתי. דיאלי,

 הזמן כל חודיה. זו לידו להיות מאד. חכם ובעיקר יפה,
 וגם ללמוד כדי אומר, שהוא מה אחרי לעקוב צריכים

לצחוק. כדי
? ומהנשים •

היא אופירה, הגברת שלכם, שאשת־הנשיא אומרים

 תעא לא שלי חבת
י1נג שתום בגיל

 שהיו הבחורות את ראיתי חיפה. על אבל אחד. דבר
 חושבת אני להתלבש. איך הוראות קיבלו שלא ברחוב,

 כמוני, לבושות רק לא הן כמוני. בדיוק לבושות שהן
 גם כי אם במצריים, שלי החברות כמו לבושות אלא

 הן ולכן יותר, שמרניות ממישפחות בחורות יש במצריים
 מקום, בכל שזה משוכנעת אני אבל שמרניות. עדיין עצמן
אצלכם. אפילו

 אבל איתה, שיחות הרבה היו לא לי מקסימה. אשר.
 בשלושת מאוהבת ממש אני ממנה. מוקסמת שלי אמא

 (ידין) ליטל איתי. שהיו המנהיגים של הצעירות הבנות
 בגין חסיה משותפת. שפה ומצאנו נחמדה, צעירה היא
 של הבת שהיא מייד רואים חכמה. מקסימה, אשד. היא
 ונראה ראש־הממשלה, של הבת שהיא למרות שלה. אבא

 מתנהגת היא אצלכם, אותה ומעריצים אוהבים כולם כי
 בעיני חן שמצא מה וזה כולם, עם רבה בחופשיות

 האבא כמו מקסימה היא עזר, של הבת מיכל, אצלה.
 החברה שהיא חושבת אני מאד. לבבית מאד, פתוחה שלה.

בישראל. שלי טובה הכי
1■ ■ ! ■ !

 אבא שד הצעדים כד עם מסכימה את •
? ישראל עם לשלום כקשר שדך

 שנתיים עבדו וחכם. אמיץ אדם הוא אבא כן.
 שהיתה קבלת־הפנים נכון. זה עשה שהוא מה כי והוכח
 הגזים לא אחד שאף לי הוכיחה בחיפה, ולנו לאבא
 אבא את בישראל קיבלו איך לי וסיפרו באו כאשר

 אי- בעיניים, זה את רואים שלא עד הקודמות. בפעמים
זה. את להרגיש אפשר

 דומה מאד הוא וחם. יפה עם הוא שלכם העם
 הרגשתי לא ברחוב כשהסתובבתי בכלל, המצרי. לעם

 הם האנשים לאלכסנדריה. כאן בין גדול כל־כך הבדל
 בגלל תשומת־לב, יותר משכתי כאן כי אם הדבר, אותו
 הבאות, שבפעמים מקווה אני והחידוש. האירוע עצם

 פחות ועם טבעי, יותר יהיה כבר זה כאן, כשאהיה
דחיפות.

 ברחוב אותי דחפו כאשר גם לא־נכון. אותי תבין אל
 שזה הבנתי אבל בהתחלה, נבהלתי קצת אולי בחיפה,

 לעם לאמא, לאבא, לי: רק לא וידידות. אהבה מתוך
 שקרה מה על ואופן פנים בשום כועסת לא אני שלי.

ברחוב.
? תשובי ואת #

 ואפילו חושבים, שאתם מכפי מוקדם יותר הרבה
 יש חושבים. שלי שההורים מכפי מוקדם יותר הרבה

אני בישראל. ובכלל בחיפה, לעשות מה הרבה עוד לי

 1<1:ווקש(1 לי יש
אמא שר
אבא שר !הישויות

 הסוגים. מכל אנשים אנשים, הרבה עוד לפגוש צריכה
קניות. לעשות עוד צריכה אני

 כחנות־הגעדיים היית קשה. לקוחה את •
שעה. מחצי יותר
 כל של הדלת על הלחץ היה לולא כלום. עוד זה
 יש עוד. אולי וקונה יותר, עוד שם נשארת הייתי הקהל,

 חן מוצא שאינו שום־דבר קונה לא ואני משלי, טעם לי
מוכ ואני דברים, לי קניתי מזה, חוץ הסוף. עד בעיני
שלי. לאח ובעיקר ולאמא, שלי לאחיות גם לקנות רחה

 דבר מכל יותר אותו אוהבת ואני אחד, אח רק לי יש
 מישראל. מזכרת לו להביא מוכרחה אני בעולם. אחר

 כל לי שווה היתה מכאן מזכרת שלי לאח להביא כדי רק
אותו! אוהבת אני כמה להבין יכול אתה אז הנסיעה.
 לפני בעברית מילים כמה ללמוד רוצה גם אני
יוד שכולם לי היה נדמה לפעמים כי אם לכאן, שאבוא

 יוצאי- ושרק נכון, לא שזה יודעת אני ערבית. כאן עים
בסי מילים כמה יש אבל ערבית, כאן יודעים מצריים

שיודעים. לי נדמה היה לכן יודעים, שכולם סיות
 אוהבת ״אני ״שלום״, בעברית: מילים יודעת אני גם

למדתי האלה המילים את אותך.״ מעריצה ״אני אותך״,
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