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שוכנעת לאבא. אותם לאמר שאוכל כדי לישראל, שהגעתי ברגע גם היו שלי. העם לגבי טעו בישראל שכולם ^מ
 האלה בשנים עשה מהצדדים אחד שכל מכוערים, דברים

טעה, שהוא עכשיו שמודה מי כל אבל המילחמה. של
? לא שלום, של טיבו זה המכוערים. הדברים על לו נסלח
 לראשונה קיכלת איך כך, הרגשת אם •

 לצאת עומד שלף שאבא כך על הידיעה את
הראשונה. בפעם מתכוון אני לישראל?

אבא. על אלא השלום, של העניין על חשבתי לא אז
 הוא לחדר. אליו לי קרא אבא היה. זה איך זוכרת אני

 תמיד כימעט שאבא למרות רציניות. בפנים שם ישב
 לבד היינו רציני־רציני. הוא מתי יודעת אני רציני,
לישראל. לצאת מתכוון שהוא לי אמר והוא בחדר,

 רציתי איתך!״ באה ״אני מייד: לו אמרתי נבהלתי.
 יודעת אני רע. דבר שום לו יקרה שלא עליו, לשמור

 רוצה מישהו אם עליו לשמור יכולה לא אני שטות, שזו
 אמרתי עתה זה נבהלתי. פשוט אבל רע, לו לעשות

 אמר אבא אבל הישראלים. על שלי המחשבות היו מה לך
אמא. ולא אני לא איתו. אבוא שאני יתכן שלא לי

לא, לי אומר כשאבא מתעקשת לא אני כלל בדרך

 בואי פוליטיקה. על לדבר התחלנו אנחנו •
פלסטי מדכר. שדך שאכא מה על קצת נדבר
כולד. שלום ירושלים, נים,

טוב. כל־כך הכל את מבינה לא אני אולי כדאי. לא
שלי. לאבא זה את נשאיר בוא

תשו לי תתני אל אז פוליטיקה, לא אם •
 הסתכלת איך :הכאה לשאלה דיפלומטית בה

 הזה כעניין שהתחילו לפני הישראלים, עלינו,
השלום? של

 חשבתי שכך להבין צריך עכשיו, אומר שאני מה כל
 הם הישראלים. את אהבתי לא קטנה. ילדה הייתי כאשר

 ילדה הייתי האדמה. את לנו ולקחו שלנו, האוייב היו
 אהבתי שלא ובוודאי אוקטובר, מילחמת כשהיתה 13 בת

 שלא בבית חינוך קיבלתי שנאתי. לא אבל אתכם.
 כעל עליכם הסתכלתי ספק ללא אבל אחד. אף לשנוא

 כזאת. התבוננות של השליליים ההיבטים כל עם אויבים,
שטעיתי. יודעת אני עכשיו

 שהוא מה כל עוזר. לא שזה מהנסיון יודעת שאני כיוון
 הפעם אבל זה. על חשב שכבר אחרי אומר הוא אומר,

 רציתי ולא גדול, הוא הזה שהרגע הבנתי התעקשתי.
 אותי יקח שהוא התעקשתי בכיתי. כימעם אבל לבכות,

הסכים. לא הוא כמובן, אבל, איתו,
 בנסיעה הישראלים מצד סכנה שאין לי הסבירו אחר־כך

 אז, גם אבל טוב. עליו ישמרו מזה וחוץ אבא, של
 דווקא אבא עם להיות רציתי לבוא. זאת, בכל רציתי,

 מהפכה. היתה לישראל הנסיעה ובשבילי גדולים, ברגעים
 שאת הוא שלי הרושם אליך. נחזור הכה • ,

 מצריות מצעירות ופתוחה מתקדמת יותר קצת
 יותר הרכה וגם מצריות, רק ולא אחרות,
אחרים. מנהיגים של מכנות-המישפחה פתוחה

 לא מעולם הגבול. על לשמור יודעת אני אבל כן,
 שעשיתי, דבר איזה על מהורי הערה או נזיפה קיבלתי

 כנשיא וגם כהורים גם אותם, שביישתי על־כך או
 היו הם להעיר, צורך היה שאילו לי והאמן ואשתו,
 שזה מסביב, אנשים מיני מכל הערות קיבלתי לי. מעירים

 היתה שכוונתם יודעת אני כי אם עניינם, כל־כך לא
שלי. מההורים מבינים פחות הם כי נראה אבל טובה,
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לסיום... שאלה , •
ממהרת! לא אני כבר? מה
 שאת אמרת את לסיום. שאלה זאת, ככל •

ה את אוהבת כאן, שראית מה את אוהבת
 שהוא אמרת אפילו אחד ישראלי עד ישראלים..

 מסכימה שאת אמרת לדעתך. האידיאלי, הגכר
 גם ואמרת שלך, אכא של מהלכי־השלום עם

 כזכות ג׳יהאן, את, מה מהר. הנה שתחזרי
 לעשות יבולה הנשיא, שד כתו ובתור עצמך

השלום? תהליך את יותר עוד לקדם כדי
 בטוחה אני הנה. שהגעתי מהרגע זה על חושבת אני

 אבא עם ארוכה שיחה לי תהיה הביתה, נחזור שכאשר
 שאני מה הדרכה. ממנו אקבל ואני הזה, הנושא על שלי

 של כבת וגם צעירה מצריה כאשה שגם זה בטוחה
 שהשלום כדי יכולה, שאני מה כל אעשה אני הנשיא,

 גם אלא מנהיגים, של ופגישות חתימות רק יהיה לא
 ברחוב האנשים ובין המצרי ברחוב האנשים בין שלום

ישראליים. וצעירים כמוני צעירים בין הישראלי,
 אבא של והיסודיות שלי אמא של העקשנות לי יש

להצ שישמחו שלי, בגיל ידידים מאד הרבה וגם שלי,
 וזה לרחוב, השלום את להביא כדי יוזמה לכל טרף
 הרבה תשמע שעוד לך מבטיחה אני המלא. השלום יהיה

הזה. בכיוון אעשה שאני מה על
? אפשר אליך, שאלה לי יש עכשיו אבל כבקשה. •

היית? במצריים
לא. •

במצ ביקר לא ישראלי שעיתונאי מתבייש לא אתה
 אנשים, על בהשפעה העוסק שאתה, חושב לא אתה ז ריים
 את להפוך המאמצים במיסגרת במצריים לבקר חייב

יותר? לעמוק השלום


