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ה דן1י. הרב הגיע לא !מדוע ד סעו ל
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 קשה. במיבחן עמד ששיר,
 כמו לארוחה, להתפלח רצה הוא

 זה אין שמא חשש אך רבין,
ה אחד התלוצץ למעמדו. נאה

 לבחור צריך ״אתה : נוכחים
 ובין הכנסת כיו״ר מעמדך בין

כאיש־מחתרת.״ עברך
 לשמיר הציג לץ אותו 9!

 אילו קורה היה ״מה בעייה:
ש בשבוע נבון הנשיא נעדר
ממ היית ואתה הארץ, מן עבר
 צריך היית מקומו? את לא

 למל- מיברק־תנחומים לשלוח
 לורד רצח על כת־בריטניה

 ללורד היתה הכוונה אנגלי.״
 שנרצח מאונטכאטן, לואי
ב שנתן שמיר, האירים. בידי

 הלורד לרצח הפקודה את שעתו
 והפליט בהירהורים שקע מוין,

 קוריוזים באמת ״יש לבסוף:
בחיים.״

ש אחד איש לפחות 9!
 החגיגית, לארוחת־הערב הוזמן
 לנשיא- נשיא־המדינה שערך

 היה אליה. הגיע לא מצריים,
 גורן. שדמה הראשי, הרב זה

הת אך לדרך, יצא אמנם הוא
 מותר אכן אם העת כל לבט

 שהיא במסיבה, להשתתף לו
להח־ הממשלה ממדיניות חלק

 יותר הרבה נראה לשעבר, נשיא״המדינהקציר אפויים
 לאנוור שנערכה בקבלת־הפנים מאושר

 הנשיא לכבוד שנערכה בקבלת־הפנים מאשר חיפה, בנמל אל־סאדאת
 סאדאת כאשר בו־גוריון, התעופה בנמל לכן, קודם שנתיים המצרי

הנשיא, קציר אפריים היה ההוא בביקור הראשון. לביקורו הגיע

 מידי ובמכות בדחיפות אז וזכה סאדאת פני את שקיבל והוא
 הנשיא״ נראה בתמונה אותו. הכירו שלא המצריים, שומרי־הראש

 יצחק הנוכחי, הנשיא עם וממושך ארוך חיבוק מתחבק לשעבר
 עכשיו ״אפריים, : לקציר ואמר להתאפק היה יכול לא נבון נבון.
הראש.״ על הזה הווג׳ראס כל לך שאין על בך מקנא אני

 כנסת חברת שחיתה מיוזיארנאוו אסתר
מנא־ אחת חרות, מטעם

 אריה הממשלה, מזכיר של ואמו בגין, מנחם ראש״הממשלה, מנות
 והוזמנה בגין, עליזה ראש־הממשלה, רעיית על־ידי נשכחה לא נאור,

אל״סאדאת. ג׳יהאן לכבוד בגין עליזה שערכה לארוחת-צהריים,

 באמצע לערבים. שטחים זיר
 עיק־ על וחזר הרב עצר הדרך
בותיו.
ש בארוחת־הצהריים 9

 נשיא״המדי- של בחדרו נערכה
 הגיע שבו ביום נבון, יצחק נה,

מבו נגרמה לארץ, אל-סאדאת
 דן־כרמל. של במיטבה רבה כה

צל לו שיביאו ביקש נבון
 נעים היה לא למלצר כבש. עות

 בתפריט אין כי לנשיא לומר
ה של ושליחים כבש, צלעות

ל ודחופים בהולים יצאו מלון
 בעיר הכשרות המסעדות אחת
 המנה את במהירות להביא כדי

המבוקשת.
את לאה העיתונאית, 9!
 רעיית את לשכנע ניסתה גר

 בגין, עליזה ראש־הממשלה,
 סרבה בגין ראיון. לה לתת

עיתו אוהבת שאינה בטענה
 בכל שהתפתחה בשיחה נאים.

 אתגר אמרה השתיים, בין זאת
או על כותבים ״כולם :לבגין
 סאדאת ג׳יהאן ועל נבון פירה

 לה השיבה לא.״ עליך ורק
 אז לי.״ אכפת לא ״זה בגין:
חו ״את :אתגר אותה שאלה
 שאשת לכך חשיבות שיש שבת

 על ז״ גאה אשה תהיה מנהיג
 לענות, בגין סרבה זו שאלה
מוצדק. בכעס
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 יועץ השבוע התלונן הפכפכים
 תיקשו- לענייני ראש־הממשלה

 נקדימון. שדמה רת-פניטד
 מנחם כשעלה שכנה. לי ״יש
 מאד. כעסה היא לשילטון, בגין
 עכשיו ואבוי, ׳אוי :אמרה היא

 יביא זה בגין מילחמה, תהיה
 את שכרתנו אחרי אסון.׳ עלינו

 התלוננה מצריים, עם השלום
 אמרתי ׳תמיד :שכנה אותה

 איך תראה אסון! זה שבגין
 כל את לערבים מחזיר הוא

 אי- נקדימון: מסקנת סיני!׳״
הציבור. את לספק אפשר

 מרגיש עצמו נקדימון 9!
החגי הערב בארוחות נוח לא

ל חדשות עתה הנערכות גיות
 ליד ישב הוא כאשר בקרים.

 בארוחת המכובדים שולחנות
 ראש־הממ- שערך הערב,

 המצרי, הנשיא לכבוד שלה
 סוללת לעבר נקדימון התבונן

 שעמדו והצלמים העיתונאים
״נורא ואמר: החדר בירכתי

בגין, מנחם הממשלח, גוטסמן לדיסראב
 לראש- בצמוד המישמר על פיסגת״חיפה, ימי בל במשך כמובן, היה,

 להגיש לו והרשתה ההזדמנות את ניצלה בגין עליזה הממשלה.
 בשי. סאדאת לג׳יהאן העניקה היא שאותו הרפואי, המכשיר את

 המיקרופון קנה נשבר בגין, לעליזה להודות ג׳יהאן קמה כאשר
לרופא״מכשירים. אחדות, לדקות והפך, לתקנו, מיהר וגוטמן

 יושבים לא שהם לי נעים לא
 שולחן. ליד יושב ואני ואוכלים

שלי.״ קולגות הם הרי

 הביטחון, מנשות אחת 9!
ה בנוף־ו,אישים חידוש שהן

 של בעיניו חן מצאה ישראלי,
 ראש־הממשלה, ראש־לישכת

 קדישאי קדישאי. יחיאל
לשכ ארוכה שעה במשך ניסה

 ארוחת- עימו לאכול אותה נע
 הנאה הצעירה אולם צהריים,

 ראש־ לידם עבר לפתע סרבה.
 וכשראה בגין, מנחם הממשלה,

 קדי- לידו. נעצר קדישאי את
הצעירה, את לפניו הציג יצאי

 ראש- עם ההיכרות גם אולם
 לקדישאי עזרה לא הממשלה
בסרובה. עמדה והצעירה

ש הערב, בארוחת 9!
 לנשיא ראש־הממשלה ערר

 מארבע אחת היתד, מצריים,
 רפרפת הראשונות המנות

ה מאות מבין איש אבוקדו.
 מלבד אותה, אכל לא אורחים

 אפו־ אהרון שר-הדתות,
או ״אני שהסביר: חצידא,

 לי.״ שנותנים מה כל כל
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 פרץ למיטבח, הרפרפות עמוסי
בבכי. דן־כרמל של הטבח
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