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בן־צבי. רחל הנשיא, רעיית ומימין מאיר, גולדה החוץ, שרת נראית משמאל דויד.

 דגניה איש לוז, קדיש את או בואני, הופואר,
 שורת כיצד בעצב מביט המדליות, עטור

הצ׳ף. פקודת לפי רק נעה המלצרים
 זו היתד, לא החיים אוהבת טרז למרי
 השולחן, בראש ביותר. משעשעת סעודה

ה ומצידה בן־צבי הנשיא האחד כשמצידה
 היפה הנשיאה נאלצה בן־גוריון, דויד שני

ה של חוזרת בקריאה זמנה את להעביר
 לעברו רחבים חיוכים העיפה היא תפריט.

ה את סוחט עצמו את שמצא ביג׳י, של
 באצבעותיו, הזהבהב הים דג על לימון
הסכו״ם. בעזרת זאת עושה שהיא בעוד

הלבנה כפפתה ארצה לרגע נפלה כאשר

 כיצר ראתה מעט, המתינה היא הארוכה,
ה את להרים אם הממשלה ראש מתלבט

 לבסוף אותה הרימה לא, או עבורה כפפה
 מרי הסתפקה בן־צבי הנשיא עם בעצמה.

בלבד. מבטים בהחלפת טרז
הח פמלייתו ואנשי הנשיא שבעלה שעה

 לשולחן, שכניהם עם נימוסין שיחות ליפו
 בים, הנסיעה על האוזיר, מזג על דיברו

 — העברית השתיה ברכת של פירושה ועל
מב דיפהפיה הנשיאה שלחה — ״לחיים!״

 דבר הארוכים. השולחנות אל מאוכזבים טים
 כאן ירקדו לא טוויסט ברור: היה אחד

הערב.

11" 0 יושבים בואני הופואה והגברת בן־גוריון דויד השולחן. בראש הערב בתחילת 8
נוצצות. הנשיאה עיני בעוד שלפניו, בקהל בעצב מביט ביג׳י לזו. זה זרים 11| 11

סכו״ם. בעזרת זאת עושה היא בעוד בידיו, הלימון את ביג׳י סוחט כיצד הביטה מכן לאחר

1 1 1 1 1 1  אשת עם רוסי מיבטא בעלת בצרפתית שיחה לנהל מנטה הממשלה ראש ?0
 בה, לגיעת מבלי מהארוחה ניכר חלק השאירה הנשיאה השנהב. חוף נשיא 111111 1101
מכך. להימנע העדיף להרימה, אם ביג׳י היסם כפפתה, כשנפלה דיאטה. מטעמי כנראה

השול ליד הישיבה סדר אם כי התפריט,
 הוא מי ליד לתפוס אדם שמצליח עד חנות.
 של הרחוק בקצה זוגתו את לחפש יושב,
 נימוס מלות כמה ולהחליף אחר, שולחן

 הארוחה. נגמרת שכניו, עם
משה את לראות אפשר כאלה במסיבות

 של לבדיחות צוחק שחורה) (בחליפה דיין
 שהושב לבן), עליון (במעיל שרת משה

 ישראל שגריר כיצד לראות אפשר למולו.
 מרחוק שולח הילל, שלמד, השנהב, בחוף
 הגברת למראה רצון ושביעות אושר מבטי

פליקם עם בעירנות המשוחחת בן־צבי,

 הקרואים לעבר בחייכה נהדרות, שיניים טור חושפת השנהב חוף נשיאתחיוו
 משובץ ענקי' וצמיד יהלום עגילי ענדה היא שלפניה. ׳השולחנות ליד היושבים

הטוב. חינוכה על העידה הנש״אה של וללא־דופי המצוחצחת התנהגותה הוא. אף יהלומים
לראש מעל

הגברת הממשלה, ראש

 נשיא אשת מנהלת התפריט, בקריאת עסוק הממשלה ראש ,בעוד
 של השני מעברו היושבת ידידתה, עם ערה שיחה השנהב חוף

בן־צבי. יצחק המדינה, נשיא נראה משמאל בוקה. ארנסט


