
 נבון אופירה את לחבק ביקש דיץ משה
הערב לארוחת ־ ..התפלח רבץ ויצחק

 האוכל לחדר בכניסה !■
 מי ניצב כרמל דן מלון של

 הח״כ שר־התיקשורת, סגן שהיה
 ׳אבר ג שייח׳ לשעבר, הדרוזי

 לארד להיכנס וביקש מועדי,
 ראש־ה־ שערך חת־הערב
 לנשיא בגין, מנחם ממשלה,
 בידי אל־סאדאת. אנוור
 הזמנה, היתה לא ג׳אבר שייח׳
 לשומרי־הסף הסביר הוא אולם

 על־ידי אישית הוזמן הוא כי
 מרדכי שר־הביטחון, סגן

מאנ אחד ציפורי. (״מוסקה״)
 האוכל לחדר נכנם הביטחון שי

 אכן, הוא, אם ציפורי את ושאל
התשו ג׳אבר. שייח׳ את הזמין

 ג׳א־ שייח׳ שלילית. היתד, בה
וד ויתר לא המערך, איש בר,
ה כנציג לארוחה להיכנס רש

 שע- למנוע כדי הדרוזית. עדה
 מנציג המארחים ביקשו מריה
 נאצר- עמל ח״כ אחר, דרוזי

 על לוותר שהוזמן, אל־דין,
ג׳אבר. שייח׳ בשביל מקומו
הובלה ארוחה באותה !■

 להרים כדי לקום שצריכים פים
 כאיש התגלה עזר כוסית.

לעיתו הנוגע בכל ממושמע
 אחר- זאת. לעשות וזכר נאים,

העיתו את וכינה התלוצץ כך
עלוקות. בשם נאים
 וייצ- של בתו כי נראה ■

מהארו נהנתה לא מיכל, מן,
 היא ראומה לאמה החגיגית. חה

ה את לי מזכיר ״זה :אמרה
בטירונות.״ אוכל

 היה יכול לא וייצמן ■1
 על לעיתונאים וסיפר להתאפק
ה עם שלו הראשון המיפגש

 (״אברשה״) אברהם אלוף
 נפצע שהאלוף אחרי טמיר,

 הזה (העולם שבועיים לפני
 ״אבר- וייצמן: סיפר ).2192
בהת למישרד אלי נכנם שה

בנס ׳רק :לי ואמר רגשות
ב אני נהרגתי, כמעט ניצלתי,

במצ אולי חשבתי חי.׳ קושי
ונב בחייו להתנקש ניסו ריים

לי סיפר הוא אז אבל הלתי׳

 שנקראה שנתיים, בת דרוזית ילדה היא 1■: ן״ ¥.יה)^׳■11
י ■ י— *  ח׳׳ב של מישפחתו בני הוריה, על־ידי 1 י

 אשת שם על נאצר-אל-דין, עמל אל־כרמל, דליית מהכפר הליכוד
 בגין עליזה של בתה עם נפגשה שעבר בשבוע ראש־הממשלה.

 הנקראת הילדה, את להרים מיהרה מילוא מילוא. חסיה האמיתית,
אמא.״ שם על לה ״קראו :בשימחה ולקרוא אמה, שם על

 אל־סאדאת, הנשיא של בתו
ש לשולחן, עדסמן, ג׳יהאן

 ישבו שלידו לשולחן צמוד היה
 זייצמן, עזר שר־הביטחץ,

 שאודי בנו ראומה אשתו,
 התעקשה ג׳יהאן !מיכל. ובתו

 הסבירו אולם מיכל, ליד לשבת
 הטקס. לכללי בניגוד שזה לה
 ישבה כבר שג׳יהאן אחרי רק

 הצליחה הסמוך, השולחן ליד
להח וייצמן שאולי את לשכנע

 וישבה מקומו, את עימה ליף
 שולחנו ליד הערב כל במשך

שר־הביטחון. של
■  קם שווייצמן פעם בכל !

 שולחן את הסתיר הוא ממקומו,
 הצלמים. מעיני סאדאת הנשיא

 התיקשו- מרכז מעובדות אחת
 אליו ניגשה עשת, איה רת,

בכל בצד לעמוד ממנו וביקשה

העי אחד במטוס.״ ארע מה
 שטמיר לווייצמן הזכיר תונאים

 בגוש קשה בצורה נפצע כבר
ו במילחמת־העצמאות, עציון,

 ההתרגשות על שלו הסיפור לכן
ה על מתקבל אינו טמיר של

״חוכ וייצמן: לו השיב דעת.
 מחוסר אברשה היה אז מה,

הכרה.״
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לכ נכון, יצחק הנשיא, ערך
 אל־סאדאת, אנוור של בודו

 דיין. ורחל ,משה גם הגיעו
 של ידה את לחץ שדיין בעת

 נכון, אופירה הנשיא, רעיית
 ואני ״אתה :לו אמרה היא
בהת זה,״ מה יודעים כבר

 לקו שבה הסרטן למחלת ייחסה
 התרגשות בהפגנת שניהם,
לה אמר לו, אופיינית שאינה

העברית, האוניברסיטה נשיא וכיום בוואשינגטון ישראל שגריר שהיה מי 11111ך ק1ך] 411111
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השתיים. עם מחובק הצטלם הצלם, לבקשת נענה דיניץ ריקי. בשם ודוגמנית בטלוויזיה, הספורט שדרית

ה אחד היה מישרד־הביטחון, דוברלב*א נפתלי
 בחיפה ״דן־כרמל״ במלון קרואים

באירו להשתתף תחת אך בעיר, אל־סאדאת אנוור של ביקורו בעת
הבריכה. ליד בבגד-ים לשבת בגדיו, את לפשוט ביכר השונים, עים

או לחבק רוצה ״הייתי דיין:
 אופירה של תשובתה תך.״

 אז לך.״ מרשה ״אני :היתד,
 את הארוחה באי כל ראו
 וחם ארוך חיבוק מחבק דיין
הנשיא. אשת את
!9  השיכון, שר עבר כאשר 1

 המארחים פני על :לוי, דויד
או אמרה ארוחה, באותה

 אל־סאדאת: לג׳יהאן נבון פירה
יל 11 יש שלנו השיכון ״לשר
 בראשה ניענעה ג׳יהאן דים.״
משת היא כאילו לוי לעבר

בצערו. תפת
■  לאותה המזומנים כל !

 על ולוי, דיין כמו עברו, מסיבה
 את שהכילה שורת־הקבלה פני
ולח ורעיותיהם, הנשיאים שני

כ התארך, הטור ידיהם. את צו
 אחרי תר רבין ויצחק מובן,
המל אחד כאשר אחר. מוצא
 כדי דלת־זכוכית, פתח צרים
 שנוצר הרב החום על להקל

 זרקורי ביגלל באולם־הקבלה
ו יצחק התפלחו הטלוויזיה,

 הסביר דרכה. רכין לאה
כשג כהונתי בתקופת דבין:

 למדתי בוושינגטון ישראל ריר
 שורות־הקבלה. את לשנוא
ולו שעות במשך עומד הייתי

 יהודי עסקן כשכל ידיים, חץ
נמ השגריר. עם להצטלם רצה
לי.״ אס
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