
 המזרח־ה־ של הבריטי הצבא מפקדת ישבה
שוכ וכאן העולם מלחמת משך כולו תיכון

המצרית. המפקדה עתר. נת
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נאמר עם גישהפ

 לקחני לא כי לי הסביר הדרך ורה **
 התקפת ועל הקרב על מלאים פרטים נתנו

 תמיד הינו פרטי בבית ראיון כי ההזדמנות,
 אך רשמי. ראיון מאשר יותר ומעניין לבבי

 את צינן הפרשים, מחיל צעיר סגן הקצין,
 ל־ עיתונאי ראיון זה יהיה לא :התלהבותי

 יהיו בה היכרות, פגישת אם כי פירסום,
 ומספר זרים עתונאים שלושה עוד נוכחים
מצריים. קצינים

 אל-מסרי, עתון ככתב עצמו את שהציג
 הממשלתית. לשכת־העתונות לשירות שעבר

 בהציגו לי הסביר משהו,׳׳ רוצה אתה ״אם
 אני טלפון. או אצבע רק ״הרם עצמו, את

אותו.׳* לך אסדר
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מהגבול ידיעות
 תתבייש ״אל הוסיף: עין -•קריצת

תפקיד. בגדר שלא דברים על לשאול גם
 ביותר המעניינים המקומות את מכיר אני

 בקהיר.׳׳
הגזים. לא הוא

 אל-נאסר עבד עם שוההת מה על
ז פגישה כאותה

ש. פ ו נהד נקודות־רחצה מתריסר אחת בישר׳ סידי חוף נ
אלכסנדריה, של החוף לאורך המתמשכות רות

ט. ר ו פ ס  מתכוננים זריס ושחיינים מצריים שחיינים ה
בשחייה. מצטיינים מצריים ספורטאי משחה״הנילוס. להתחלת

זוז בפגישה היה מה
 התרשמתי אולם כלום. היה לא לכאורה,

מתל לא כבר אני לי, והאמינו מאד. ממנה
 רבים ראיתי — העולם גדולי עם מפגישות הב

 מונטגונד צ׳רצ׳יל, אייזנהאור, : מקרוב מהם
 וזיאצ׳סלאב ואפילו מונרו מרילין טרומן, רי,

 אל עבד גמאל עם הפגישה אבל מולוטוב.
במינה. מיוחדת היתה נאסר

בהיגה? מאיזו
 ממש, גבוה גבר זהו הופעתו. — כל קודם

 לבוש היה הוא באתלטיקה. העולם כאלוף בנוי
 הצטעצעות כל ללא אפורה, אזרחית חליפה

שפ אבל בגסות, התלוצץ לא הוא מיוחדת.
 כל על ענה הוא מתמיד. בחיוך חייכו תיו
 שנים מלפני אותי הכיר כאילו בהומור, דבר

 ממתן להתחמק דעתו על העלה לא וכאילו
בלתי־נכונה. תשובה לתת או תשובה
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גאוני תועמלן

שר לציץאלהשל שלא גס ^י-אפ
 בטון בית זהו המסיבה. על ביתו עת

היו בצבא למייג׳ור המתאים ומכוער׳ קטן
למנ מאשר יותר זרה בארץ בקסרקטיניו שב
תושבים. מיליון 25 בת מדינה של היג

ז בטחון מטעמי בו גר הוא האם
אח סיבה לכך שיש לי נראה כי אם אולי.

 שהעם יודע אל־נאסר עבד גמאל לגמרי. רת
בארמונותי החיים מצרים עשירי את שונא

 כי להדגיש רוצה גם הוא המהודרים. הם
הצי של שליחו הפשוט, העם איש אלא אינו
 שהוא העובדה ציבורי. תפקיד הממלא בור

 צנועה בדירה ילדיו ושלושת אשתו עם גר
פשו ברהיטים מרוהטת חדרים, ארבעה בת
הר איש בעיני קרנו את מעלה ביותר, טים
חוב.

 זה צעד פי סבור אתה בלומר,
7 תעמולה בעיקרו הוא
ל גאון ספק בלי הוא אל־נאסר עבד כן.

תעמולה.
 מלבד התעמולה מתבטאת במה
? מגוריו

 כבר במצרים. שעשיתי וצעד צעד בכל
 ללשכת לפנות קצין לי יעץ התעופה בשדה

 הסתבר ההסברה. מיניסטריון של העתונות
 באנשים לטיפול מיוחד מנגנון להם יש כי

 עתונאי כל בברכה מקבלת ״מצריים כמוני.
 אמר אודותיה״, האמת את לכתוב המעוניין

הקצין. לי
 לשבת-העתו- עם התקשרת האם

? נות
 שוכנת הלשכה בהחלט. כדאי היה וזה כן,

 יושבים שם העיר. במרכז מרתחים, במשרדים
 כנראה, שהכירו, מאד אדיבים פקידים כמה

 כל הפרטי. בשמו במצרים חשוב איש כל
 דקות לשתי רק ולוא — שם שביקרתי פעם

 קפה לספל אותי מזמין מהם אחד היה —
ריחני. מזרחי
ז לד עזרו במה
 עם פגישות לי קבעו הם שרציתי. דבר בכל
 ומספרים עובדות לי סיפקו חשובים, אנשים

עאדל. את לי נתנו הם — ובעיקר

דברים. מיני כל על

ישראל? על גם
כן•

לך? אמר מה
 אבקשכם אבל מעניינים. דברים כמה אמר
 זו. שאלה על תשובה ממתן אותי לשחרר

 ולא פרטית במסיבה אמר אשר את אמר הוא
אותי. תבינו מקצוע, כאנשי לפירסום.

על לספר תובל אתז ככל אולי
שם? לישראל ביחס ששמעת מה

 קור־ את יעניין שזה חושב ואני בהחלט.
 והצלמים העתונאים בין הייתי ביותר. איכם

 לבקר ההסברה מיניסטריון על־ידי שהוזמנו
אל־סבחה. בג׳בל

בק רתחו לביקור שקדמה היממה משך
 גבול על רציני קרב התחולל כי שמועות היר

ל או לחיוב אישור לקבל ניסיתי ישראל.
שיד מה כל לשוא. מצרי. דובר מפי שלילה

 הודיעה ישראל כי היה העתונות בלשכת עו
 באיזור מצרים, שטח בתוך קשה קרב על

 את שמעתי אני גם הגבול. שעל ד,מפורז
ל רציתי אבל מתל־אביב. באנגלית השידור

המצרי. הצד את שמוע
 היה הוא עאדל. אלי צלצל בצהרים למחרת

 ״היתד. בלהט. שאל ״שמעתי״ מאד. נרגש
ק אבדות סבלו היהודים שלנו• התקפת־נגד

שות.״
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לג״בל יוצאים
 הם לדבר. מוכנים המצרים היו תה ץ*
 התקפת ועל הקרב על מלאים פרטים נתנו יי

 הישראלים: אבידות את הדגישו בעיקר הנגד.
הרוגים. 200

ב ניכרה הפעם עאדל. צילצל שוב בערב
 הצליח כאילו רצון, שביעות של נימה קולו

 לג׳בל יוצאים ״מחר גדולה. אישית הצלחה
 שמונה בשעה מוכן להיות עליך אל־סבחה.

במלון.״
כ היינו — אותנו הטיסו בבוקר למחרת

 למקום — ומקומיים זרים עתונאים שלושים
 לא התאכזבתי. שקצת לומר חייב אני הקרב.

 קרב שם התנהל כאילו סימנים נראו
 כמה לנו הראו איש. 200 נהרגו שבו אכזרי

 לקהיר חזרתי מפוזר. נשק גדר־תיל, עמדות,
הו אמנם ראיתי. אשר על כתבה ושיגרתי

 לי ברור לא משהו כי לעורך הערה ספתי
ישראלי. מקור לברר וכדאי

מזח? יצא מה
 שטילגרפתי כפי הסיפור את פירסם העתון

שפור קצרה הכחשה הוסיף רק הוא אותו.
 כאן כשאני עתה, ישראליים. ממקורות סמה

 מהימנים אנשים כמה עם לשוחח והספקתי
 ה־ באמיתות משוכנע אני קרב, אותו על

או מפליא שבכל־זאת מה הישראלית. גירסה
היש הצבא הסיס לא מדוע הוא: עדיין תי

 כדי הקרב למקום והצלמים הכתבים את ראלי
והשלל? השבויים את שיצלמו

 -במצ בשהותד וויליאמס, מיסטר
 ה- במצב גם התעניינת האם רים,
 ה- אחרי ר? עהבת שמא או ב?די

.הישראלי-מצרי סיבסוד

 מצרי. בשבועון שפורסמה זו מודעה רמת-המחיה.
בערך, 26 בן צעיר, גבר של שמו זהו כן.לחודש. לירות חמש של בתשלומים חשמלי מקרר מציעה

ש שחשבתי מפני למצרים באתי אמנם
הח שם, הייתי כבר אם אבל מלחמה. תפרוץ

ה חומר־רקע לאסוף זמני את לנצל לטתי

בודקים סאלם, גמאל וסגנו, נאצר נשק.

מר הערים עשירי נהנים הלילה בחיי

ה. מ ד  החי קופטי, נזיר הוא הג׳יפ נהג קי
רב רנוש למנזר מצרים. של המזרחי המדבר
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