
ו אביבה, אשתו, עם בא דור,
ההסתד מזכ״ל ליד התיישב מיד
 להראות כדי משל, ירוחם רות,

 נמצאים אינם השניים כי לכולם
 ששרי־האוצר כפי בסיכסוך, עדיין
עושים. היו לפניו

 במבסיבה ביותר המדובר הנושא
 הנשיא לישראל שנתן ההיתר היה

ל אל־סאדאת, אנואר המצרי,
ש אחרי ביריד־הספרים, השתתף
 להשתתף תוכל לא שישראל פורסם

בו.
מצריים, בשגרירות 2 מס׳ האיש
 כולם בפני הציג כסוני, מוחמר

 לארץ שבאה נגואח, אשתו, את
 ילדיהם את ימים. כמה לפני רק

בבתי* בקאהיר, בני-הזוג השאירו
הספר.

במסיבה, הסתובבו חברי־כנסת
 המישלחת מחברי מי לראות כדי

 לארוחת בביתם למחרת יתארח
מראש. שתוכנן כפי ערב,

 אל המצרי היומון של עיתונאי
 ח״כ את לראיין החליט אח׳באר

ו המסיבה, באמצע מילוא רוני
הפלא מן התפעלו האורחים שאר

במקום. שהוגש פל
 האלוף ייצג מישרד־הביטחון את

 וראש טמיר (״אברשה״) אכרהם
שי־ נציגי את דרור. גדי לישכתו,

 שיאון רב ייצגו האוטונומיה חות י*
ראש־ ואת דיין, יעל אשתו, עם

 ד״ר מצרים, של לשעברשויהבריאחו
 משוחח מחפוז, מחמוד

ושמיהרו הראשונים בין שבאו דיין, ומשה רחל עם

 מצד רבה לתשומת״לב זכה מחפוז ראשונים. לעזוב
 קצרה. לשיחה אותו חטף מהם אחד וכל הישראלים

סלע. פרופסור עם ארוכות שוחח הוא יותר מאוחר

 האורחים, לרשות העמידה מצריים
 אין לשגרירות כי לו הזכירה ורוני
 שטרחו מצידם יפה וכי כסף הרבה
האורחים• למען כל־כך

 את מודעי יצחק השר כשעזב
 אכא ח״כ במקומו בא המקום,

 ללא הרצוג, חיים גיסו עם אכן
רה. סוזי האחיות נשותיהם, או  ו

 כשאבן במסיבה, מיד השתלבו הם
האור כל עם בערבית לשוחח דואג
 העברית את תירגל מורתדא חים.
בעב טוב שהכי שמה וטען שלו
ותמיד. עכשיו״ ״שלום :זה רית

 למקום שבאו הצרפתית דוברי
נש באנגלית, לפטפט ושהתקשו

 בקולט פגשו כאשר לרווחה מו
 ו- יפה היותה שמלבד כלישר,

 שבועון מוציאה גם היא סכסית,
ב עימה ושוחחו בארץ׳ צרפתי

הפרנקופונים. שפת
ב כותנה המגדל שרון, אריק

 כא־ במוצטפא פגש שלו, חווה
 משני אחד שהוא מוראד, מל

הליבר האופוזיציה של הנציגים
ב כותנה ושמגדל במצריים, לית

 את לשלב לו הציע אריק עצמו.
 שנוגע מה בכל וישראל מצריים
 גם מייצר מוראד הכותנה. לגידול
במצריים. בחוותו יסמין של תמצית
 אריק, של אשתו שרון, לילי

 שכזאת מסיבה לכל להזמין נוהגת
אריאלה הג׳יגג׳ית, ידידתה את
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הכל אה מנשקים הכל
עמליח העיתונאית מתגוררת. היא שם מחיפה, למסיבה שבאה שרון, לילי של ידידתה

 : משמאל במצרים. ישראל בשגרירות ציר שהיה מי הדס, יוסף את מנשקת ארגמן־ברנע
 אלוף :למטה בתמונה שרון. אריק של אשתו שרון, לילי עם מתלחש מודעי יצחק

קוברסקי. חיים מישרד״הפנים ומנכ״ל עזרא, חנה ידידתו, עם טמיר אברשה

 יחי■ הנאמן, עוזרו ייצג הממשלה
לעניי שלו והנספח קדישאי אל
 כתבי- את פתיר. דן עיתונות, ני

כדלי, גדעון ייצג בארץ החוץ
שלהם מהנשף נרגע לא שעדיין
 לרום מלון ומנהל שעבד, בשבוע
 ימים כמה בעוד כי לכולם הסביר
ה רשת לידי לעבור המלון עומד

 במלונות הידועה הייאט, מלונות
שלה. הפאר

ב באו ערבים לענייני הכתבים
ה השגרירות ואנשי מלא, הרכב

 ערכו לאורח, מאורח עברו מצרית
בכולם והאיצו כולם בין הכרות
שומרי־הראש האוכל. מן לטעום

במסי הסתובבו החשובים כל של
המת בכל בסקרנות והתבוננו בה

 כי סיפרו המישלחת חברי רחש.
ובמ בחיפה עוד לסייר עומדים הם

 מכל נהנים הם וכי אחרים קומות
מבקרים. הם שבו אתר

 את עורר רובינשטיין אמנון
ל רוני, אשתו, של תשומת־לבה

ששגרירות והיפה הטעים כיבוד

 מיכאל של אשתו שהיא קיש,
 בריגדיר של בנו שהוא קיש,
 הדמויות כאחת המפורסם קיש,

 בשנות הציונות בתנועת הבולטות
כס באיסוף עוסקת אריאלה .20ה־

 ובמי בחיפה, הטכניון למען פים
 וייצ־ מכון נשיא עם שוחחה סיבה

שי לה שנתן סלע, מיכאל מן,
כספים. אוספים כיצד מאלף עור

 רוב מאוד, נעימה היתה האווירה
 כאשר השולחנות, על נשאר האוכל
 בשעוניהם. להציץ התחילו כולם

 חברי כי לי הסבירו יותר מאוחר
 כדי לבית־המלון, מיהרו המישלחת

 הטלוויזיה בסרט לחזות להספיק
ה של ב  של יומנו שגריר, מי

מצרי. חייל
 מרוצים, המקום את עזבו כולם

 הספקתי לא שבעצם גיליתי ואני
 ל־ עצמי את והזמנתי דבר, לאכול

 במסך לצפות במקום ארוחת־ערב
מסי לעוד מחכה אני עכשיו הקטן.

 מסיבה כל כי המצרים, עם בות
מקודמתה. יותר טובה שלהם
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