
 מהן ביקש הוא שקע. שבה השיחה את להפסיק ומיאן שוורץ, צבי האב, התעכב רות,
הפרידה. מסיבת מבאי אחד בל עם מילים להחליף והתעקש קצת ועוד קצת עוד לחכות

_ 5 ן 7 -1 מנשה ציפי

 הדיפלומטית האלונן, אניליודחם צנון
 לענייני האחראית הפינית

ישראל את עוזבת היא שגם בישראל, ברית־המועצות

 ודד הביאה הקרה, הצפונית למולדתה וחוזרת
 שרותו בתום ישראל את העוזב גומעה, לאחמד

החמה. הדרומית לארצו וחוזר הממושך הדיפלומי

 עזר, גיסה, ליד עמדה בוושינגטון,
 קמפ־דיוויד. ועידת ממשתתפי שהיה

 את והצחיק בדיחות הערב כל סיפר עזר
סביבו. שהצטופף הקהל

 אלא בעלה, ליד עמדה לא ראומה
 נשות עם ברצינות ושוחחה הסתובבה

הדיפלומטים.
 מהשגרירות אורחים גם באו

 צבאיים, מדים שלבשו הבריטית,
 לעומתם, הצרפתים באותות. עטורים

 האחרונה, האופנה לפי לבושים באו
 מעצמת־ ארצם, של למעמדה כיאה

האופנה.
 האלוף גם נראו האורחים בין

 בחליפה מדי־הצבא את שהחליף
 טמיר, (,,אברשה״)אברהם מחוייטת

 ועידת את שליוו ועיתונאים
במצריים. ושביקרו קמפ־דייוויד

 התרגש הישראלים, חביב גומעה,
 הממונה לו שערכו ממסיבת־הפרידה

 בסידני מוחמר השגרירות על
נגואה. ואשתו
 משקה כוסות מצרי, פלאפל בין
 עמדו ישראלי, ובורקס מערבי

 סיפרו הווילה של בחצר המוזמנים,
 את יחליף מי לנחש וניסו בדיחות
 בין הצוננים היחסים אם תהו , גומעה
מעט. יפשירו ומצריים ישראל
 הדיפלומט כי שניבאו היו

 את יפתור למצריים, יחזור המשופשף
 בין במחלוקת השנויות הבעיות כל

והמצרים. הישראלים

 הבכיר המצרי דיפלומט ך*
 שלום השבוע אמר !בתל־אביב 1

הישראלים. לחבריו
 המשרת גומעה, אחמד ר׳ר

 נפתחה שבו הראשון מהיום בישראל
 בשנים הביתה. חוזר השגרירות,

 חברים לעצמו קנה הוא כאן ששירת
 המפליאה בקיאותו בזכות בעיקר רבים,

 את לימד גם פעם לא ישראל. בתולדות
ארצם. תולדות את הישראלים חבריו

 הנסיגה בתקופת כאן שירת הוא
 היה הלבנון, מילחמת פרוץ ועם מסיני

 ישראל־ ביחסי ולידידות לעליות עד
האחרונות. בשנים מצרים

 החבורה לכל שלום אמר אחמד
 שכף הראשון מהיום אותו שליוותה

 ממנו להיפרד באו בישראל. דרכה רגלו
 וייצמן, והאומה עזר דיין, רות

 שהשכירה רות, בשטח. שבלטו
שהותה בזמן רירתה את לגומעה

ואשתו, בסיוני מוחמד המצרית, השגרירות על הממונה ¥111
 גומעה אחמד לד׳ר הפרידה מסיבת את ערכו נגאווה, □ 11/1/111

 האורחיס את קיבלו ואשתו בסיוני בהרצליה־פיתוח. שלהם בווילה
ממעה. של קרובים חברים היו המוזמנים רוב ובלחיצות״ידיים. חיוכים

ך ן  בחיבוקו זוכה וייצמן וראומה דיין רות של אביהן שוורץ, צבי \1ך1ך
דירתה את השכירה כשמת שכנים היו השניים גומעה. של 1

לידידות. התפתחה הסובה השכונות בוושינגטן. שהותה בזמן לגומעה,

ך ך ן ד  מגומעה. נפרד וייצמן, ועזר ראומה של בנם וייצמן, שאול ן
1 / ]  לחיוניותו ההוכחה היתה ההתשה במילחמת שאול של פציעתו 1 ן

הדיפלומטי. הצוות אנשי עם קשרים פיתח שאול מצריים. עם השלום של

 לשלום הנפרדת דיין, רות בתה, על בחיבה מביטה שוורץ, רחל האם,במת: שתי
 היתה רחל אמה. עם משוחחת וייצמן ראומה הבת משמאל: מגומעה. !

הנשים עם שוחחה שוורץ רחל בוושינגטון. שהתה רות שבתה בזמן ממעה של שכנתו

אחמד
הביתה חוזר


