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א־דין. סעד חמדי א־דיו, סעד

 במישלחת־הגברים
י חוס שאומן .היתה 11 י י

נפרטיטי. של מנהלת-המכירות ני,

אל של הגדול יומם היה ה ף
ה ארביב. וולטר א־זייאת האמי י

 בחברת- שותפים שהם שניים.
כש מאוד מאושרים נראו נסיעות,

 שבאו האורחים, ידי את לחצו
 בתל־אביב. במלון לקבלת־הפנים

 להם שיש אלה כל היו המוזמנים
 השלום תהליך בנושא ורגל יד

 ומצרים, ישראל בין והנורמליזציה
התגשמו את לראות באו וכולם

הנורמליזציה. של תה
 בעלי 30 לכבוד היתה המסיבה

וארבעה במצרים מישרדי־עסיעות

 רוברט לשעבר, ל 1 1 ¥111
י 11*11 י ב חיפש דסה, •

 בעלי־מישרדי־הנסיעות את מסיבה
 היום הולדתו. מקום באלכסנדריה,

 בזמן אך בטלוויזיה, עובד הוא
במצריים. עצור היה פרשת־לבון,

בש הארץ את שחרשו עיתונאים,
 מקרוב לבדוק כדי האחרון בוע
 המצרי לתייר להציע אפשר מה

חד לא המישלחת אנשי בישראל.
 קשה חולמים, ״אנחנו לסלסל: לו

 מצריים תיירים בלי להאמין. לנו
 המח־ את לשבור קשה בישראל,

 סום־הפסיכולוגי.״
המקו על לאורחים סיפרו הם
 הביקור ועל בארץ, שראו מות

 בקיסריה. וייצמן עזר של בביתו
החליפו המצרית המישלחת אנשי

 בארוחת־הערב בבית״המלון הבינו ממרגרינהפירמידה
 העיתונאית :משמאל בתמונה המצרים. לפבוד

הצוהלים. המצרים : לידה פאריד. עזיז עבדל עם משוחחת פרי סמדר

עודבסן זי
בעניין, בה צפו הם

 מימלמן, רחל הפגינה
המצרים. לפני האשכנזיה,

להם נראית אינה שהיא טענו אך

 ״צריך מכירים. שהם כמו טיפוסית, כרקדנית־בטן
 התלוצצו. רקדנית-בטן,״ שהיא שלט עליה לתלות

בלהט. כפיים לה מחאו הריקודים בסיום אך

במ הישראלים עם כרטיסי־ביקור
ל במסיבה אחד כל הזמינו קום,
 בהתפעלות ודיברו לקאהיר, בוא
הארץ. של היפות הנשים על

 ארוחת־ערב להם ציפתה במלון
בור מייק הזמר הופעת מהנה,
ה רקדנית־בטן. ובהפתעה שטיין
מה במיוחד התפעלו לא מצרים

לת צריך כי והתלוצצו רקדנית,
 היא כי שיציין שלט עליה לות

רקדנית־בטן.
מת המצרים חילקו הערב בסוף

והו הישראלים, למארחיהם נות
להת מקווים הם כי להם דיעו
שר אמן כל בקאהיר. איתם ראות

 להופעות על-ידם הוזמן בארץ או
בקאהיר.

 כמסיבת־קוקטייל, שהתחיל ערב,
 ובקישרי רבה בעליצות הסתיים
היש בין שנרקמו חדשים ידידות
למצרים. ראלים

של התיירים את נשלח ״אנחנו
של למארחים הבטיחו לכאן,״ נו

הם.
נת הלילה של הקטנות בשעות

 מיהרו והמצרים החבורה, פרקה
השי לקראת חפציהם את לארוז

בבוקר. למחרת הביתה בה
ס וי סי ס חוו  בחברמ-הנסי- השותפים שני הפגינוא

א־זייאת, אלהאמי :משמאל עות.
בלוב. בכלא שנה 15 לפני הכיר שאותו ארביב, ולטר שותפו עם
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