
מחושן
לאור

 היית שלי הספיגה כושר לך היה ״אילו
 הבטחון, שר הפטיר מאוד,״ רחוק מגיע ■י•

הזדמ דויצמן. עזר לעבר שרון, אריק
 לאריק ניתנה כזה משפט לעזר לאמר נות

 לרגל במסיבה, השניים כשנפגשו שרון,
במצריים. להפיכה שנה 30 מלאת
השג קידמו ומי המי כל של פניהם את

מצ וחושך מורתדא, סעד המצרי, ריר
 רחבת החשמל. במערכת מקצר שנבע ריים,

כולה מואפלת היתה אכדיה מלון בריכת

תפקי במסגרת ״הייתי :צחק צחה, עברית
 לא אשר לישראלים ויזות לסדר צריך די

 במקום אז אנגלית, ולא ערבית לא דיברו
 עברית.״ למדתי הידיים בשפת להם לענות
באמ להודיע סולימאן ממני ביקש ולבסוף,
 לקאהיר, ויזה לסדר היום שניתן צעותו,
עין. כהרף

 קליייי מיכאל הליכוד, של הכנסת חבר
 ״הכל לקונסול: ואמר בשיחה התערב נר,

 כל סוף אז שנה, 2000 אחרי בא אצלנו
 קונסול גם לנו יש שנה 2000 אחרי סוף

מבריק. מצרי״
 יצחק תיק, ללא השר את כששאלתי

ה לשר מונה לא כי על לתגובתו מודעי,
 מידידי...״ אלוהים ״ישמרני :השיב הסברה,

הלי במפלגה חבריו אילו כי בכך, ורמז
 זוכה שהיה יתכן יותר, לוחצים היו ברלית
המיוחל. בתיק

 שולחנות סביב מתגודדים האורחים בעוד
 1 שרו אריק הבטחון שר הגיע הכיבוד,

 הפך אריק לילי. באשתו מלווה הדרו, בכל
או סובבים כשכולם המסיבה, למסמר מיד
הש וממש עבר לכל חיוכים זרק הוא תו.

עליו. המצלמות הבזקי לאור תזף
 ישראל של הראשון שגרירה שהיה מי

בחב מגיע אלישר, ן3 אליהו במצריים.
הוא דקות מספר לאחר ניצה. אשתו רת

 שהוכנה הטוגה מן פורסת שרון, אריק הביטחון שר של אשתושרון לילי
 מסמליה אחד שהוא המצרי נשר ועליה זו, מסיבה עבור במיוחד
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 אייבי השלום לספן ערגה פרוסת מגישה לילי מימין) (למטה עוגה. מאותה בעלה את
 תקשורת. לענייני אריק של יועצו דן, אורי העיתונאי את מאכילה משמאל, ובתמונה נתן

הפרטי. הולדתו יוס את גס חגג למהפכה, השנה יום את חגג אשר המצרי, השגריר

 בבת לפתע, באפילה. גיששו והנכבדים
 ״בדיוק :קרא ומישהו האורות נדלקו אחת,

 לאור.״ מחושך המצרים, עם יחסינו כמו
 הם ומי מי להבחין היה ניתן עכשיו

האורחים.
וממשלה, חברי־כנסת בצד כאן, נכחו

 אותם בארץ, המצרי הדיפלומטי הסגל אנשי
השג שעורכת במסיבות רק לפגוש אפשר
 בין הסתובבו אלה ואמנם המצרית: רירות

 והתחמקו רבים, חיוכים פיזרו האורחים,
בלב המלחמה למצב הנוגעת שאלה, מכל

 הדיפלומאטי הסגל נשות במיוחד בלטו נון. ,.
ו ארוכות נוצצות ערב בשמלות המצרי,
לראשן. אלגנטיים כובעים

ה המצרי הקונסול סולימאן, סלאח
שפירו חאג/ שהוא סיפר בישראל, ראשון

במצ ״נולדתי למכה. שעלה מוסלמי שו.
 אצלנו זוהי לכולם ולעזור עילית ריים

אלי לדבר החל כאשר כשחייכתי, מסורת.״

 בשמו התנצלה ואשתו המסיבה את עזב
ב להרצות ממהר פשוט הוא כי ואמרה

 הגדולה, לעוגה ניגשה ניצה, ירושלים.
 את ממנה וליקטה המאורע, לכבוד שהוכנה

 והלבנים. השחורים האדומים, הדובדבנים
 הספר על חבריה לתגובת• אותה כששאלתי

 השיבה: במצריים, שהותה אודות שכתבה
 יותר הרבה מדברת שאני טוענים, ״חברי

כותבת.״ מאשר טוב
 תקרית אירעה המסיבה. סיום לקראת

 עוגת עמדה המלון לבריכת בכניסה קטנה.
 סימלה — הנשר מוטבע עליה ענקית, קרם
.צל מונחות היו העוגה סביב מצריים. של

 מחברי מאחד כשביקשתי, ומזלגות. חות
 כי לי, ענה העוגה, את לפרוס המצרי, הסגל

בי במצווה. להתכבד חייב עצמו השגריר
 שרון, אריק העוגה סביב נאספו נתיים

כ המצריים. הניכבדים וכל נתן, אייגי
כדי מדרתדא, סעד השגריר שניגש

 המלון שמלצרי התברר העוגה, את לפרום
כ השולחן. על סכין להניח שכחו פשוט

ל רצתי השגריר, של במבוכתו שהבחנתי
 ענו שם סכין: להביא כדי המטבח עבר

ה מן מיוחדת, סכין יביאו מייד כי לי,
 ב־ מורתדא שאל בינתיים השניה. קומה

ל חדשה, סכין לייצר הלכו אם קוצר־דוח
 שבדרך העיר, שרון אריק המאורע. כבוד
למסי לא אבל סכין, עימו נושא הוא כלל
כאלה. בות

באוז לחש בארץ הלומד מצרי סטודנט
 סמלים״ לחתוך נהוג לא ״אצלנו : ני

העו שעל הפרעוני הנשר לסמל והתכוון
 המיוחלת, הסכין כשהובאה לבסוף, גה.

שהש והצהיר, קצר נאום שיח אריק נשא
ה מאשר יותר מהר יבוא לבנון עם לום

 פרס מורתדא השגריר מצריים. עם שלום
 שרון. ללילי והגישה הראשונה הפרוסה את

בעלה את הקרם בעוגת האכילה לילי,

 יועצו ח, אורי ואת נתן אייבי את אריק,
ה כשסיים תקשורת. לענייני בעלה של

 וללחוץ העוגה מן לאכול העייף שגריר
 מסיבה לו לחגוג הלך האורחים, ידי את

למ הסיבה סינית. במסעדה בהחלט, פרטית,
הולדתו. יום גם ח יום באותו סיבה:

 שבכי החביבה למיסעדתו הגיע השגריר
 שאותם מקורבים. 20 ועימו פר־שמריהו,

עימו. לחגוג הזמין
 מראש, הזמנה ללא למיסעדה, כשהגיעו

 שולחן רק ונותר מלא שהמקום, התברר
אנשים. לחמישה אחד

 מאורחיו איש, 15 נאלצו ברירה, מחוסר
 לוותר נתן, אייבי וביניהם השגריר, של
ולעזוב. השימחה על

ב המובחרים חמשת עם נשאר השגריר,
ל חברה מנהל תדמור, דב ביניהם יותר:
 הגדולים, הבנקים אחד של ולבניין נכסים

פרי. סמדר והעיתונאית
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