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וניצחה
דזז יא ץך1 אל ג׳יהאן של כיקו

■ ה האזרח מבחינת בארץ, סאדאת /
 שג׳י- אחרי יממה דווקא התרחש ישראלי,

 בן־גוריון. מנמל־התעופה המריאה האן
 הששי ביום ג׳יהאן, עם טלוויזיה בראיון
 שהעבירה חכמה, אשה התגלתה שעבר,
האמי המסר את כולו הישראלי לציבור

 לא שכמותו ניתוח זה היה השלום. של תי
 בישראל הטלוויזיה צופי מעולם שמעו
 שצפוי מה על אחרת, אישיות של מפיה
מהפך־השלום. של זה בשלב החל

 דבר מכל יותר סימל, בטלוויזיה הראיון
 הנשיא רעיית של אישיותה את אחר,

 אשד. של מפיה נבונים, דברים המצרי:
ומטופחת. יפה

ה בפגישה גבון, אופירה לה כשאמרה
 בנמל, הטכס אחרי מייד שלהן, ראשונה

לגב ונשאיר שלי לחדר ונעבור ״בואי
 הענייני המסע החל בביזנס,״ לעסוק רים
 התעניינותה כי התברר עצמה. ג׳יהאן של

 ופגוע, מוגבל לנוער ושיקום עזרה בדרכי
אי מוגבלים, לעזרת מדעיים ובחידושים

המח אשודמנהיג של התעניינות רק נה
 לרומם כדי ציבוריים עיסוקים לה פשת

 בכך עוסקת ג׳יהאן בעלה. של מעמדו את
 כפי אלה בנושאים בקיאה ולילה, יומם

 שהיא אחר נושא בכל בקיאה שהיא
 פגועים לאזרחים הרבה ותרמה לו, מתמסרת
בארצה.

או את יצר נבון אופירה עם המיפגש
 יפות, נשים שתיהן מבורכת. כימיה תה

 בעליהן, להצלחת התורמות !נשים שתיהן
 ל- שהפכו לפני עוד מתעניינות, שתיהן

ב לאנשים לעזרה בדרכים רעיות־גשיאים,

 על אופירה של הישיר הדיבור מצוקה.
או הלבבות. את קירב שלה הסרטן מחלת
ה של חיובי לסמל דיהאן אצל הפכה פירה
והצעירה. המתקדמת הישראלית, אשד.

המבו המלון את ג׳יהאן יצאה כאשר
 ולאהוב. לקלוט פתוחה כבר היתד. צר,
ש הדברים של הרצינות את אהבה היא

 לכבודה שנערך בסימפוזיון־זוטא הושמעו
באו בארץ, לביקורה הראשון בערב כבר

המוגב שיקום בנושא חיפה, ניברסיטת
 למחרת מגדרה ויצאה כימעט היא לים.

נפ כאשר זו, אשד. אצל נדיר וזה היום,
התעניינה, טעוני־טיפוח. ילדים עם גשה

בבי להבחין היה ואפשר ליטפה חיבקה,
 היא המצלמות. עבור פוזה זו שאין רור

 יכולה נשיא שאשת כמה עד השתובבה,
 המייועד האם, שבגן בגן־הילד להשתובב,

 שאר את גם וסחפה מוגבלים, לילדים
שול על לסעוד שבאו המנהיגים, נשות
שלה. ברצינות חנה,

 למצב משלה, מבריק ניתוח גם לה היה
ההת השלום: הסכם חתימת אחרי שנוצר
 ה- האיפוק לעומת הישראלים של להבות
 שכל מדינה ״אתם המצרים. של מסויים

 מדינה המילחמה. את הרגיש בה בית
לא במצריים אוייבים. המוקפת קטנה

 גם מכאן קרובה. כך כל המילחמה היתה
ה אבל שלכם. גדולה היותר ההתלהבות

 זאת מביע הוא לשלום. נילהב המצרי עם
 והמשיכו בכד המשיכו התלהבות. בפחות
 איתכם.״ אותנו לסחוף
 מיידיות. מסקנות הסיקה גם היא אך
 שנה. בשלושים גדולות שעשה עם ״אתם
 שנרדף אחרי זאת כל שעשה עם אתם
 שסבל עם אין בשנים. מאות במשך וסבל

 אתם לכן שלכם. העם כמו הרבה כך כל
 העם של הדרישות את להבין צריכים

לע לכם אסור משלו. למולדת הפלסטיני
לכם.״ עשו אשר את אחר לעם שות


