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 בין להסתובב הרבתה רבין לאה מחדש. להיפגש ושמחו קודמים גשים
בצד. בשקט, לשבת, העדיף רבין, יצחק בעלה, בעוד הרבים, האורחים
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 מישרד־החוץ ומנכ״ל בארצות־הברית גרמניה שגריר שהיה מי של בתו
אביה. של ידיד שהוא הנזן, השגריר של בביתו שנה במשך גרה בגרמניה.

העל״ ידו(בתמונה כף שמידט הלמוט
 הנזן, גילם לידו(למעלה) אותו(למטה). ומריח יונה)

ורפאל רהוטה, עברית הדובר בישראל, גרמניה שגריר

 שמי־ כשנשאל הוותיקים. המפד״ל ממנהיגי בן״נתן,
 (שמידט ימאים של מינהג הוא טבק הרחת אם דט
 שבק שזהו ענה המבורג), הגרמנית הנמל מעיר בא
סיגריות. לעשן אסור שבמיכרות מכיוון כורים, של

ב גרמניה שגריר הנזן, נילם
 לכבוד קוקטייל מסיבת ערך ישראל
 לביקור לארץ שבא שמידט, הלמוט

 מזה לומד אגב, הנזן, ימים. כמה של
 להוכיח ושמח עברית, חודשים כמה
 בשפה בקיאותו את ישראלי לכל

 באותו ששלטה השפה אבל הקשה.
 הוזמנו ולמסיבה גרמנית, היתה ערב

 משרים חוץ גרמניה, יוצאי בעיקר
 גם שם סובב מפתיע באופן וח״כים.
דוו פולין יוצא קלצ׳ינסקי, אנדרי

 גרמניה לשגרירות בשעתו שפרץ קא,
אותה. לפוצץ ואיים
 בא שר־הביטחון, רבין, יצחק גם
 במשך ישב ואחר־כך שמידט את לברך
 לחדר־האור־ הסמוך בחדר ארוכה שעה
שונים. אנשים עם ושוחח חים

 והתיישב וייצמן עזר כשנכנס
 שמידם, הלמוט ליד כשימחה

 לו והגישה זריזה מלצרית אליו ניגשה
 טיבו את שביררו אחרי ויסקי. של כוס
 שותה שאינו ענה שבכוס, המשקה של

 המלצרית מן וביקש חריפים משקאות
קולה. קוקה של כוס לו שתביא

 פגישה היום באותו נקבעה לשמידט
 מכיוון בא, לא הוא אך וייצמן, השר עם

שבגליל. יפעת בקיבוץ לביקור שנסע
מי בבית־השגריר, הקוקטייל אחרי

לכבו שערך לארוחת־ערב שמידט הר
 שני וז־רנר, דיטר אבן. אבא ח״כ דו

 אגב, שהתנהגו, — שלו אנשי־הביטחון
 לאנשי־בי־ בניגוד מופתי, בקור־רוח

 לא שהבוס דאגו — ישראליים טחון
המתוכננת. לארוחת־הערב יאחר

 עם משוחחים רעיה, אשתו עם ביחד מימין,סבידוד מנחם
 עליו אמר לפניו, סבידור כשהוצג שמידט.

 הגורלית ההחלטה את שהחליט הכנסת יו״ר היה שהוא הנוכחים אחד
נענשים. כאלה מעשים שבגלל ענה שמידט הממשלה. לנפילת גרמה אשר

סרגוסטי ענת


