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 ורעייתו נשיא״המדינה ערכו ביום־העצמאות
בישראל. המשרתים הדיפלומטים לכבוד קבלת־פנים

 שגרירות קרסה שבו ביום כי להניח היה סביר
 סם האמריקאי השגריר יהיה בביירות ארצות־הברית

 הסימפטית ורעייתו השגריר אבל לראשו. מעל עסוק לואיס
 עד ממש נשארו הם במסיבה, נוכחות שהפגינו רק לא סאלי

 זכתה אף לואיס סאלי העוזבים. מאחרוני והיו לסופה
גרציאני, יצחק של בניצוחו צה״ל תיזמודת מיוחד: לכבוד
 אמריקאים, שירים של מחרוזת למענה במיוחד ניגנה

 בטלפון מדבר השגריר את תפסתי ואלמלא
 מקורה ברדיו שההודעה חושבת הייתי בחדר־המלתחה

בטעות.
 ארצות־הברית שגרירות השגריר, אדוני •

קוקטייל? במסיבת מבלה ואתה קרסה בביירות
חבלה. ממעשה כתוצאה התמוטטה ארצות־הברית שגרירות

 על מדוייקים פרטים לי אין עדיין מכונית־תופת. של התפוצצות
 את הזמינו ורעייתו הנשיא כבוד כי פה נמצא אני שאירע. מה

 גם מדינת״ישראל. של חג־העצמאות את לחוג ואותי רעייתי
 של מעבודתו חלק הן שכזו, שמסיבה ובוודאי קוקטייל, מסיבות
שגריר.
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 פנים לקבלת ורעייתו המדינה נשיא על־ידי הוזמנתי
 איני הנשיא. במישכן שהתקיימה יום־העצמאות, לכבוד
 הנשיא אל לבוא יכולה את אחרת מדינה באיזו יודעת
 איני ארוכה. בשימלת־ערב ולא במכנסיים לבושה כשאת
 השוטר עם להתלוצץ יכול אתה אחרת מדינה באיזו יודעת

 לא אולי יודע, מי יפה. תתנהגי בהומור: לן שאומר שבפתח
 חדשים. מינהגים חדש נשיא הבאהז בשנה אותן יזמינו
 ובמישפחתיות בהומור נאמרים שהדברים יודע ואתה
 הן המסיבות שאצלו בעולם נשיא יש אם יודעת איני כזאת.
 להתפנות טורחת הנשיא ושרעיית פורמליות, לא כל״כך

 אחד לכל תשומת־לב להעניק כדי החשובים מאורחיה
רשמיות. של מחיצות כל ללא ולשוחח ואחד

 הרשמיות, שחוסר הרגשנו מישכן־הנשיא, את כשעזבנו
 טקסים, עורכים ולא עניין׳ עושים ש״לא העובדה הפשטות,

 במדינת נותרו שעדיין ביותר היפים הדברים אחד הוא
ישראל.

 השחור כשבשערה להפליא, יפה היתה נבון אופירה
 על סגלגל בגוון פסים שימלת לבשה היא זהב. פסי שזורים

 שעמדה אחרי הכיבוד. על בעצמה וטרחה שחור, רקע
 והחשובות, החשובים לכל ידיים ולחצה שעות שלוש במשך

 היה לא שהוא מסתבר שהוגש. הכיבוד על לי ספרה היא
כיבוד. סתם

 האחרונה הקוקטייל מסיבת זוהי נבון, גברת •
ורעיית־הנשיא? כנשיא עורכים שאתם
 ורעייתו הנבחר הנשיא עם משותפת מסיבה נעתר אנחנו לא,

 יהיה זה אם הוחלט לא עדיין התפקידים. החלפת אחרי מייד
 בישראל השוהים הדיפלומטיים לנציגים אך בכנסת. או במישכן

אחרונה. מסיבה זוהי
מתרגשת? את •

יצליחו. שהמסיבות לי איכפת מאוד מסיבה. בכל מתרגשת אני
 הפעם האורחים. שמות ועל הכיבוד על אישי באופן טורחת אני

 עדות בסגנון כיבוד ערכתי שעברה בשנה מיוחד. משהו רציתי
 שנציגיהם המדינות בסגנון מאכלים הזמנתי השנה ישראל.

 וכאן זרות, נציגויות 37 בארץ יש בישראל. כדיפלומטים משרתים
 — ממולאי ארטישוק מצרי, — בטחינה קבאב מאכלים. 37 יש

 שוקולד אפילו יש דרום־אמריקאי. — צ׳ילי־קון־קארנה תורכי.
 מאכל — חמוץ בכרוב נקניקיות ויש אירי תבשיל יש בלגי.

 שם את כתבנו מאכל כל ליד משלו. מאכל יש נציג לכל גרמני.
 יכולה שאני תשונ)ת־הלב מעט זוהי דגלה. את והנחנו המדינה
 אני ששמעתי התגובות לפי בארץ. הזרים הנציגים לכל להעניק
מאוד. זה את אוהבים שהם חושבת

 נשיא־ את המקיפים ביותר הנחמדים האנשים אחד
 עמי אלוף־מישנה הצבאי, שלישו הוא נבון יצחק המדינה
 גלוסקא עמי עומד כאילו פורסם לאחרונה גלוסקא.
הרצוג. חיים הנבחר הנשיא של כשלישו בתפקידו, להמשיך

 לשמש תמשיך האם גלוסקא, אלוף־מישנה •
הרצוג? לנשיא גם צבאי כשליש

בתפקיד, ממשיך אני כאילו פורסם אמנם יודע. לא עדיין אני
 הוא אם יודע ואיני הרצוג חיים עם כלל שוחחתי לא בינתיים אך

בתפקיד. שאמשיך מעוניין
בתפקיד? להמשיך מעוניין אתה •

 תפקיד לא אמנם זה הזה. התפקיד את אוהב אני כן. בהחלט
 עם שנים כמה עוד בשימחה אותו עושה הייתי אך החיים, לכל

הנבחר. הנשיא


