
 הגדולה הבע״ה
 שגרו שר ביותו

 בארם, ■שואל
 היתה בלום, ■הודה

 כיבודים למנוע
 ו ד׳ ג הש מ

 בוושינגטון
עבדו! אנדים

 שד של בואו עם
 שמיו יצחק ההוץ

לאוצות־הבוית

ם תאיעו חו סו ח
 מוריה, ואישתו, בלום יהודה הפרופסור

 היה כאילו שר־החוץ של לביקור התכוננו
 פקידה כל ראשונה. ממדרגה אירוע זה

 להתנהג כיצד הוראות קיבלה בנציגות
 שלא היתה ההוראות אחת שמיר. כלפי
 עקבים בעלות בנעליים לעבודה לבוא

 לא נמוך־הקומה, ששמיר, כדי גבוהים,
 מיותרת הוראה זו היתה בנוח. שלא ירגיש

 שאינו כמי ידוע ששמיר מאחר לגמרי,
הנמוכה. קומתו בגלל תסביך משום סובל

 עם יחד השוכנים המישלחת, מישרדי
 בניו־יורק, הכללית הקונסוליה מישרדי

 תמונות עשרות נתלו הקירות ועל מורקו
ישראליים. ציירים של

 להערך עמדה שם בלום, של בביתו גם
 שהכל מוריד, הקפידה לשמיר, קבלת־פנים

 האוכל כלי ומבריק. מצוחצח נוצץ, יהיה
 די בלום, יהודה לדעת היו, לא שבבית
 שבניגוד הישראלי, שר־החוץ עבור טובים

 צניעות. על מקפיד הליכוד אנ־שי למרבית
 קבלת־הפנים את שהכינה הקייטרינג חברת

מיוחדות. כוסות גם להביא נצטוותה
 מול התגמדו האלה הבעיות כל אולם
 את שהעסיקה ביותר החמורה הבעייה
 של בואו לפני עוד הישראלי, השגריר

 של יריבו היתה הבעייה לניו־יורק. שמיר
 בארצות־ ישראל שגריר נפשו, ושנוא בלום

עברון. (״אפי״) אפרים הברית,
מ לניו־יורק יגיע שעברון ידע בלום

 את לקבל כדי בוושינגטון, מושבו מקום
 ארץ. בכל נהוג הדבר שמיר. של פניו

 ראש־ממשלה או שר־חוץ מגיע כאשר
 שלו. השגריר פניו את מקבל זרה, לארץ

 יגזול שעברון העובדה עם השלים הוא
 קנדי, בנמל־התעופה מההצגה חלק ממנו

 לוותר רצה לא לאו״ם הדתי השליח אך
 שמיר של ■לימינו לשבת :אחד כיבוד על

 ביום־הכיפו־ בבית־הכנסת התפילה בעת
רים.

להי עברון צריך היה התוכנית על־פי
 שם. יהיה ששמיר זמן כל בניו־יורק שאר

 הוא שעברון מאחר ביום־הכיפורים. גם
 בלום, של מזו יותר בכירה דרגה בעל

 שגריר, בתואר נושאים ששניהם למרות
 הישיבה, מפת את בית־הכנסת ראשי הכינו

 מצידו יישב שעברון כך לבלום, שהועברה
אורח- להיות שעמד השר, של הימני
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 המישלחת בניין כין כזיברקים ף
 בשדרה השוכן באו״ם, הישראלית • י

 מישרד־החוץ לבין בניו־יורק, השלישית
 אחדים ימים זה. את זה רדפו בירושלים

רוב עסקו האחרון, יום־הכיפורים לפני

 בניסיון בירושלים מישרד־החוץ פקידי
 ביותר הסבוכות הבעיות אחת את לפתור

מי :האחרונות בשנים לפניהם שהוצגו
 שמיר, יצחק שר־החוץ, של לימינו יישב

____ בבית־הכנסת.

 לנאום כדי לניו־יורק להגיע עמד שמיר
ה נאומו זה היה העצרת־הכללית. לפני

 חברי מעידים כך היה, והוא באו״ם ראשון
 שמיר רק לא אבל ביותר. נרגש המישלחת,

באו״ם, ישראל שגריר גם נרגש. היה

5 ,יד, -־:2 מרגיזים תקדימים
ז,1בהיו לשגריר מתמיד סיוט מהווים הרצוג, (״ויויאך) וחיים תקוע

 המגיעים ופקידים ישראליים עיתונאים רק לא בלום. יהודה
 בצורה קודמיו, לבין בלום בין ההשוואה את עורכים לנידיורק

אמריקאיים. עיתונאים גס אלא בלום, לשגריר מחמיאה שאינה


