
 שיטרית ומאיר רותי עם קיסר ישראלמיזרחית אחווה
 השמלה את שתיכננה בן״צור, שושנה ועם

אגם. יעקב האמן עם ישראל מקול פרנקל שרה למטה: שיטרית. רותי של

 החווירה חשובים אישים של הזו בדת
חגי של האמיתיים הגיבורים לעומת

 היו אלה המצרית. המהפכה יום גות
 בעיקר שבקהל. הפלסטינים ספק ללא
 העזתי, עורך־הדין אבו־רחמה, פאיז

 הירדנית־ במישלחת להשתתף שנבחר
 ארצות״הברית. עם לשיחות פלסטינית

 בהבזקי־מצלמות, בפתח התקבל הוא
 רחב־ הדשא על הלך באשר אותו שליוו

 לחץ ואף עבר לכל חייך הוא הידיים.
 ראש־ של ידו את לרבות הרבה, ידיים

 כי ברוע־לב האומרים שיש הממשלה,
 ידו את כשלחץ מולו, ניצב מי ידע לא
רחמה. של

המצ השגרירות שעורכת המסיבה
 כמעט היחיד הרישמי האירוע היא רית

אלה, לצד אלה מהלכים שבו בארץ
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טאבה. של אבו״הגבול שזאת שהעיר מי היה ענקית. פירמידה הדשא

 ישראלים־ אורחים מוחלט, בשיוויון
מ ערבים־פלסטינים ואורחים יהודים

הירוק. הקו עברי שני
 ביום־ חתן כמו שהסתובב אחר אורח

 המפואר, בית־המלון בעל היה חופתו
 בחליפה לבוש היה הוא תמן. ליאון
 שני למכיר אחד מחשוב ועבר לבנה
כולם. ידי את ולחץ

 הוצבו הענקית רחבת־הדשא על
 טוב, בכל עמוסים שהיו לרוב, שולחנות

 על הוצבו לקישוט ומשקה. מאכל
 ענקיים, מרגרינה פיסלי השולחנות

 של והספינקסים הפרעונים בדמות
 גמלים, כמה גם הובאו לדשא מצריים.

התפאורה. להשלמת
ש המסוק, היה שיא־השיאים אך
הלילה, חשכת מתוך מאי־שם, הגיח

 והציב פירמידה בצורת פסל הוריד
קווחד. כן על אותו

 סתם זו אין כי מי^שהעיר היה
 של האבודה אבן־הגבול אלא פירמידה,

טאבה.
 את למסיבה תרם תמן שליאוז אמרו
 את תרם שהוא אמרו אחר־כך המסוק,

 הרישמיים דובריו והאירוח. הכיבוד כל
בנושא. פיהם לפצות מוכנים היו לא

 ״קב־ נאמר: הרישמית ההזמנה על
 אך בערב״. ל־סז 8 בין — לת־הפנים

 מנהלי יכלו חצות־הלילה לקראת רק
 שלקחו העובדים את לאסוף המלון

 בגלביות לבושים רובם באירוח, חלק
 ולנשום לראשיהם, וכופיות מצריות
 ורב־המשתת־ האתך שהערב לרווחה

תקלות. ללא הסתיים פים
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מרפי. ריצ׳ארד השליח עם לשיחות הירדנית־פלסטינית
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הירדגית־פלסטינית. המישלחת עם נמנה נו

 של אשתו בסיוני, נגואהונוחים פנינים
ב המצרי מיופה״הכוח

התואם לראשה, חרוזים כשזר (מימיו), ישראל

 שרון, לילי עם לחיצת־יד מחליפה שלבשה, לשימלה
 בתמונה). לידה שרון(הנראה אריאל השר של אשתו

מעניינת. שימלה ולבשה כתמיד מרוצה נראתה לילי

 וזינןוקין מסוקים חצוצרות, תוועות מזון, של עוימות
ביוםזןמהפכה השלום את המצרים חיממו כו — די־נור

ענתפדמסטי


