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ראש־ממשלה נמו
בכיסו. כבר הניצחון כאילו לכל, ידייס ולחץ חייך הוא ראש־ממשלה. כמו

 של פניו על התפשט רחב יוך ךץ
 לחתוך כשניגש הראשי, המלצר 1 1

 סוף סוף והחגיגית. הגדולה העוגה את
 שלם ערב במשר הארוכים. ייסוריו תמו
 מרציפן, עשויה ענקית, עוגה ליד עמד

 ישראל דיגלי מצויירים שעליה
 כל את בחופזה לסלק וטרח ומצריים,
 שהניחו המלוכלכות והמפיות הכוסות

 זהו כי לתומם שחשבו האורחים, עליה
אשפה. לאיסוף מגש

 שבקצה האור את ראה הוא סוף סוף
 העוגה. מעל שהוריד האשפה ערימת
 מוחמר גם להסתיים. עמד הערב

שגריר של מקומו ממלא בסיוני,

 עשה ידיו, את היכר בישראל, מצריים
 ידי את לוחץ והחל במקום סיבוב

 עוד לכן קודם ספורות דקות היוצאים.
 לא הוא הניכנסים. ידיהם של את לחץ

כלום. לטעום הספיק
 המצרי, המהפכה יום לכבוד החגיגה,

 השנה הוקדמה ביולי, 23ב־ החל
הבחירות. בגלל בחודש, 22ב־ ונערכה

 המקום, את האורחים כשעזבו
 דיפלומט, מלון של החצר נראתה
 נוצצת הערב בתחילת שהיתה

פוגרום. אחרי כמו ומקושטת,
 8 לפני עוד הגיעו רבים אורחים

של הרישמית הפתיחה שעת בערב,

 בעוב, ,,א ביום
 לטי שעות \2

 נתיחת שעת
 ה התכנס הקרב■

 לחגוג הצמות
 המהנינה את
 ביול■ 23־ ה שר
מצרים של

 (זוכרים משל ירוחם קבלת־הפנים.
 מזכ״ל בלבד, קצר זמן לפני פעם, שהיה

 תפס הראשונים, בין בא ההסתדרותי),
 הכניסה פתח מול באמצע, טוב מקום
יבוא. מי לראות וחיכה

 בוולבו נבון, יצחק בא אחריו
 העבודה. מיפלגת של שכורה

 ספק מישהו, לחש הגיע!״ ״שר־החוץ
 התנהג אכן והוא ברצינות. ספק בצחוק

 חיוכים שופע דבר. לכל כשר־חוץ
 הטלוויזיה כשזרקורי כולם, ידי לוחץ

 לכל אחריו רודפים המצלמות והבזקי
 יפה אופירה, בגפו. הגיע הוא מקום.
 ארוכה, לבנה בשימלה כרגיל, וזוהרת

 בעלה עם לרבר זמן הרבה אחריו. באה
 היה הוא לה. היה לא הערב, באותו
 לקחה היא ביחסי־ציבור. מדי עסוק

על והתיישבה אוכל צלחת בשקט

 ארוחת־ את לאכול הבריכה, מעל הגדר
 או הרחק, בשקט, חברה. עם שלה הערב

כולם. לעיני מתחת,
 כאלה הרף. ללא זרמו האורחים

 רבות, שנים כבר בפוליטיקה שנמצאים
 וסתם וירוקים טריים שהם כאלה

 רדף אורח ומשונים. שונים אורחים
 ידיים ולוחץ עומד ובסיוני אורחת,

 מנסה קידה, קד מחייר, מטורף, בקצב
 כבר הבא האורח אר מילים. כמה לומר
ירו. את וחוטף בפתח
 תרועת רק הגדול, הרגע הגיע ואז

 עשרות שם. חסרה היתה החצוצרות
 הטלוויזיה ציוותי בהיכון, עמדו צלמים

 הביטחון אנשי הפנסים. את הדליקו
 עברה הגיע!" ״הוא הקהל. את פינו

המוזמנים, עשרות בין מהירה לחישה

̂י שיטרית י״״״ש; מפקח
החצר במרכז עמדה העוגה העוגה. חיתוך טקס על

 בסוף רק ומצריים. ישראל מדיגלי מורכבת והיתה
 הרגע הגיע ולשתות, לאכול סיימו כשהאורחים הערב,

חיסלו. אותה וגם המפוארת. העוגה את לחתוך

ר \ ו ן  הסתו־ ,(מימינה) סמואל ובעלה, לואיס סאלי ויך
 ידי את לחצו הם פניהם. על רחב כשחיוך בבו #1\11

אגם. יעקב והצייר לוי משה הרמטכ״ל משמאל: }כולם.
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| ן1|1|  מרים לשעבר אשתו עם תורגמן אברהם |1ך
 בכף״ קוראת אסטרולוגית, שהיא תמיר, 111 1 1111

תורגמן. ניצב עם גדולה בידידות תמיר כיום ובקפה. היד


