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שלושה באו למסיבה ״שגרירות״. שלהם הספר ת

 חזי את המכירים רבים, שגרירות ועובדי שגרירים,
 : למטה בתמונה צרפתי. עיתון של חוץ כתב שהוא

אוסטריה. בשגרירות התרבות נספחת טאופר, ברברה

 ביקשה לא בוודאי לארצות״הבריתכניסה אשרת
 יצחק של מזכירתו חרמון, רוחמה

 אמרה היא בארצות״הברית. ישראל שגריר היה כאשר לשעבר, רביו
 לצאת עומדת שהיא לואיס, סטואל בישאל, ארצות־הברית לשגריר
 חדשים. תפקידים שם קיבלו ובעלה היא כי לארצות־הברית עכשיו

השגריר. את הרגיעה שלי,״ הניירות עם בעיות כל לי ״אין

 (״צ׳יצ״׳) שלמה תל־אביב, ריית
 ידיים, לחץ המארחים, לפני להט,

המקום. את לעזוב ומיהר
 כי לכולם להראות באתי ״אני

 כך כל לא הוא ברגל שלי הנקע
 הודיע לבלות,״ מסוגל ואני נורא,
לאה. אשתו עם שבא רבין, יצחק

 השנה־ על בעיתונים ״קראתי
 סאדאת, ג׳יהאן לי ששלחה טובה

 לא ואני אותה, ראיתי לא עוד אך
 סיפרה לי,״ כתבה היא מה יודעת

לידידותיה. לאה
ו לילי עם פגישה כאן ״קבעתי

 שיבואו,״ לי שהבטיחו שרון אריק
נשיא של אשתו סלע, שדה אמרה

 שנמצא סלע, מיכאל וייצמן, מכון
 הזוג עבודה. בענייני בחוץ־לארץ

הופיע. לא שרון
 העיתון כתב שהוא כרמל, חזי

רא ספר כתב לאקספרס, הצרפתי
העיתונ אשתו, עם בשיתוף שון
 הוא השגרירות הספר רני. אית

 אקטואליים מאורעות המתאר רומן
 ישראל שגריר היה שרבין בזמן

בארצות־הברית.
 לנחש מנסים אנשים מיני ״כל

 בספר, הדמויות הן מי הזמן כל
שהדמו להם אומר פעם בכל ואני
 המאורעות רק דימיוני, פרי הן יות
בפ חזי התוודה אקטואליים,״ הם
ו סביבו, שהצטופפו האורחים ני

 ניחושים מסע ימנע שבזה קיווה
אורחיו. בין

 עם ביחד לכתוב כיף היה ״זה
ב מצא־חן כל־כך זה ספר. בעלי

 לכתוב להתחיל שהחלטנו עינינו,
הח הספר לכבוד אך חדש. ספר
 שלנו הידידים כל את לאסוף לטנו
סיבה למצוא קצת. יהנו שהם כדי

 ממסיבה עכשיו בא ני
 המכסיקאי השגריר של

 אני שלהם. יום־העצמאות לכבוד
אמ בבתי־מלון רק הערב מבלה

 עכשיו הילטון, קודם ריקאים,
 האמריקאי השגריר אמר שרתון,״
כד־ לחזי לואיס, סמואל בישראל,

ם י ו י ר ג ש ה
או ל ב ו כ א ל

וילות \ ש ה את
המא שהיה העיתונאי־סופר, מל,
הערב. של רח

 לשוחח הזדמנות זו ״בשבילי
 את לקחתי לכן בצרפתית. קצת

כו לפני ראשונים ובאנו אשתי,
 בישראל, צרפת שגריר סיפר לם,״

כרמל. דני למארחת בונפו, מארק
 מסיבה לעוד לרוץ צריך ״אני

 באנו ואני זיווה לכן היום, אחת
עי־ ראש התנצל הראשונים,״ בין

אב אלוף הוא. ..ויתד וף ל א ו
(״אגר רהם

״אל- דיילת ידידתו, עם למסיבה שגא טמיר, ״)

 נלקח קצת, לבלות שחשב אברשה, עזרא. חנה על״
 על לשוחח ונאלץ אחר, אורח על-ידי פעם בבל

הביבוד. מן להנות שיוכל במקום אוטונומיה, ענייני


