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? באופירה הפגישה מטרת היתה ה ^
התשו היתה המוזר האירוע למחרת

 היתה הפגישה מטרת לגמרי: ברורה בה
 מטרה שום לה היתה לא עצמה. הפגישה

אחרת.
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ני אלא צי צילום ל
 כלשהו. תוכן בה להכניס בכוח ניסו
יש בין ״לתווך הבטיח אל-סאדאת אנוור

 ייצאו שהסורים אחרי — ולבנון״ ראל
 שהסורים מכיוון אומללה. מדינה מאותה

 העולם שכל ומאחר לצאת, מתכוונים אינם
 כדרך שם, הסורית בנוכחות תומך הערבי
 זוהי הרי הדדית, שחיטה למניעת יחידה

 ממשי. תוכן חסרת הבטחת־סרק
יקום אשר הרב־לאומי הכוח על דיברו

 המשא־ומתן אולם הנסיגה. ערב בסיני
בע בלא המיקצועי בדרג מתנהל כך על

האי בהתערבות צורך שום היה ולא יות׳
שים.

 אופירה, את לראות המצרים רצו האם
 היפה הלבנה בעיר עיניהם את להזין כדי

כא כי שלא. נראה מחר? להם שתימסר
באוטובוס המצריים האורחים הוסעו שר

 וכימעס פיהקו, הם בעיירה, ממוזג־אוויר
 עניינה לא העיד שיעמום. מרוב נחרו
כלל. אותם

בנשיא־ להפציר הישראלים רצו האם

א דווקא רצתה אל־־סאדאח דינה ב לבו אבי תל־ ל
 נהרו וזרים, ישראליים וצלמים, עיתונאים מאות
 ובביגדי־ים. ענקיים בכובעי־קש מצויידים כשהם ואופירה

 עצום בלגן שם היה כי ההרגשה כשבליבם חזרו בולם
הקפדניים. סידורי־הביטחון :גלל

 ההזדמנות את לנצל החליטו כתבי־חוץ שלושה
 להם נתנו לא •חזרו, כאשר ולשחות• למים 'להיכנס

 שידולים אחרי ורק המחסום, את לעבור זנשי־הביטחון
 לשטח להיכנס לבסוף הורשו הם הישראלים מצד *בים

ימיפגש•
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 שתי בלוויית יבוא המצרי שהנשיא לכך ציפו הכל
 בנו אשת דינה, כלתו, את הביא תחתן אך :נותיו,
 עבד־אל־נאצר. גמאר של שמו על הקרוי מאד,
 נוהא, אחת, בת ובן. בנות שלוש אל־סאדאת אנוור
נשו לובנה, השנייה ׳מרעי. מעיד של לבנו שואה

 לבנו הנשואה ג׳יהאן, היא והשלישית היא, גם ה
 העשיר. הקבלן עות׳מאן, אחמד עות׳מאן !ל

 לעבד־ אל־סאדאת נשבע רבות שנים לפני כי ספרים
 האפוטרופוס יהיה הוא לו, יקרה משהו שאם :ל־נאצר

 כשזה הקודם, הנשיא שם על קרא בנו את ילדיו. זל
בחיים. היה :וד

 אחותו, את אתו הביא בגין, מנחם ראש־הממשלה,
 לשתיהן מילוא. חסיה בתו, ואת הדפדין, יחל
באופירה. הראשון הביקור זה :יה

מן להתרחק ביקשה דינה, אל־סאדאת, של כלתו

 מילוא חסיה עימה סיירו באופירה. ולשוטט המיפגש
 דינה קלימוכיצרןי. יונה בגין, של האישית ומזכירחו

 רוצה שהיתה ואמרה דווקא, בתל־אביב עניין גילתה
שם• לבקר מאוד

 ה־ אנשי את לחקור הירבו הישראליים העיתונאים
הס מדוע אותם: שריתק הנושא על המצרית מישלחת

 אלה הבחירות. לפני בגין עם להיפגש אל-סאדאת כים
 בתום כך. על להשיב רצו ולא מים פיהם את מילאו

 מנצור לענייני־הסברה־ותרבות, השר ניגש הביקור
 ואמר פרי סמדר הישראלית העיתונאית אל חסן,

 שלנו הנשיא הסכים למה יודעת את עכשיו ״נו, :לה
״גי לו: ואמרה סמדר התלוצצה בגין?״ עם להיפגש

המדי שני בין במיפגש הסודיים הסעיפים אהד כי ליתי
 ,בגין דקות חמש כל יאמר אל־סאדאת כי קובע נאים

נוספים.״ מנדטים שני פעם בכל לבגין יתן וזה ידידי/
 בעת ביותר מציאותית נראתה סמדר של הבדיחה

 אמר שם העיתונאים. עם ובגין אל־סאדאת של פגישתם
 הצליח, כל־כך סאדאת הנשיא עם שלי ״המיפגש :בגין

 63ה״ במקום הנמצא דרובלס, מתתיהו שאפילו
 דרוב־ כי טעה, בגין אך לכנסת!״ ייכנס שלנו ברשימה

 הליכוד, של המועמדים ברשימת כלול אינו בכלל לס
אבינועם. יצחק אחד ניצב 63ה- ובמקום

עורך את ישראליים עיתונאים שאלו המיפגש בתום

ר, המצרי השבועון ב טו ק הס מדוע מנצור, אניס או
 מנצור: התלוצץ בגין. עם להיפגש אל־סאדאת כים

 הנשיא עם באמריקה הבחירות ערב נפגש שלנו ״הנשיא
 נפגש אחר-כך בבחירות. הפסיד וזה קארטר, ג׳ימי

 ז׳יסקאר ואלרי הנשיא עם בצרפת הבחירות ערב
 בא הוא לכן הנשיאות. את הפסיד זה וגם ד׳סטאן,

בגין.״ מנחם עם להיפגש עכשיו

 המצריים. עורכי־העיתונים ליוו המצרי הנשיא את
 נאפע, איכרהים גם שם היו מנצור, אניס מלבד
ם, עורך הרא א  ישראלים, עם מפגישות שנמנע אל־

ר, עורך סכרי, ומוסא א ב ח׳ א  מו- שפירסם היחידי אל־
בל במצריים. הישראלית השגרירות של דעות־פירסומת

ה הכתבת אל־פתאח, עבד מהא העיתונאית טה
אר, של מדינית ב אח׳  לבנה חליפת־מכנסיים שלבשה אל־
השבו עורך סעדה, איברהים גם שחורה. וחולצה

שם. היה מיפלגת־השילטון, ביטאון מאיו, החדש עון
ה, אל העיתון כתבת רי הו מ  טאופיק, הודה גו
ס, של המדיני לכתב הנשואה א הו א ל־  פואד, חמדי א

 מפגינה שהיא חשבו הישראלים בשחור. לבושה באה
ומת לחזית־הסירוב שייכת היא כי הפגישה, נגד בכך

 באבל. היא שהודה היא האמת אך להסכם־השלום. נגדת
 בתאונת־דר- אחדים שבועות לפני נהרג 25ה־ בן בנר,
 הודה שלו• ירח־הדבש את שם בילה עת בצרפת, כים

בישראל. שלו ביקור בכל אל־סאדאת את מלווים ובעלה
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