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בואה. עם לה שהוגש זר הנושאת היפהפיה, רעייתו מציצה כשמאחוריו ההימנונים, ׳השמעת

 מגיעים ממשלות וראשי שיאים ג*
 קצב את אפילו המדביק בקצב לישראל *4

 מסייר זה עוד איוב. על שניתכו המכות
במשרד חיפה. לנמל מגיע כבר וזה בגליל

הנובע נושאי ונושא
הבמה, על

1*>—1 8*

שהנשי שעה
 עומדים אים

כובעיהם. את שליש״הם מחזיקים הבמה, על

 עם הפרידה נאומי את מבלבלים החוץ
 מספיקים הדיפלומטים הפנים, קבלת נאומי

 שלהם הערב חליפות את למסור בקושי
 מספיקים אינם צה״ל תזמורת ונגני לגיהוץ
מהר. כה ההימנונים תוי את ללמוד
 דד כי בכלל. לדבר מה אין עבודה על
 משרד אנשי בפני העומדת היחידה בעייה
 תלבושות להחליף איך — היא כיום החוץ

 לקפוץ להספיק כדי מקסימאלית, במהירות
 ספק ללא השיג השיא את למאורע. ממאורע

 החוץ. משרד מנהל סגן אבריאל, אהוד
 בגדים,״ החלפת של שיטה לי ״פיתחתי

 תוך חליפה להחלפת להגיע ״הצלחתי סיפר.
נקודות. שתי דקות.״ ארבע
 בן המדינה, שלנשיא איפוא, פלא, אין

 חדשים לנסוע כוח עוד מתר לא ,78ה־
ה פני לקבל ללוד, או לחיפה, לבקרים
 חוף נשיא פני את הכבודים. אורחים
ל השבוע שהגיע בואני, הוסואה השנהב
כש ירושלים, במבואות לכן קיבלו ישראל,
 קוראים המדרכות לאורך לו שחיכו הילדים
הו־פו״אה!״ ״הופה־היי, בקצב:

משעמ מאורעות הם ממלכתיים טקסים
 הבטחות כמו עצמם על חוזרים הם מים.
 אותם המסים. את להעלות שלא האוצר שר

ה אותם הכבוד, משמרות אותם המוזמנים,
 משתנים. והדגלים ההימנונים רק נאומים.

 חדש משהו היה אחרת. היה זה הפעם אבל
 הטקס. בשיגרת חיים שהזרים רגיל, ובלתי
 טרז מרי הגברת — יפה אשר, זו היתד,

 השנהב, חוף נשיא אשת בואני, הופואה
מדי שליטי נשות בין ביותר היפות אחת
 העולם. בנשות היפות אחת — ולכן נות

★ ★ ★
וקריירח אהבה

 ובעלת הקומה גבוהת ,31 טרז, רי ־53*
 לבנה), היתר, (סבתה השחומים הפנים 101

 מכם קצין של ילדיו מששת אחת היתד,
 לבית־ לצרפת שלחה אביה השנהב. בחוף
 בה פגש שנים, שש לפני שם, תיכון. ספר

 לסכן מוכן היד, הוא בואני. הופואה פליקס
 נתן שערוריה, ולעורר שלו הקריירה את
 הצעירה טרז, מרי את ונשא לאשתו גט

שנה. 25ב־ ממנו

השנהב חוו היכן יודע אחד כל לא

 בכלוב. הכלואה צפור בבחינת איננה היא
האו וקפריזית, מעודנת חברה אשת היא

 ועושה דיור אצל מתלבשת מותרות, הבת
 האקסקלוסיביים הסלונים באחד שערה את
קריטה. — פאריס של

לל שונאת ופרוות, שהלבים אוהבת היא
איטל לאנצ׳יה במכונית ונוהגת שחור, בוש
ב מתפתלת היא רשמיות ״במסיבות קית.
מ בעדה מונע כשמעמדה סבלנות חוסר

 האמריקאי השבועון ציין טוויסט,״ לרקוד
טייס.

 של העצמאות נשף בתום נשאלה כאשר
 הממשלה ראש על לדעתה השנהב, חוף

 ״הוא השיבה: דברה, מישל דאז, הצרפתי
״ צ׳ה־צ׳ד, רוקד אינו אבל נחמד, . . . י  החצ

ב שנכח אחר מדינאי עם אותו והישודתה
נשף.

הער מפיה לשמוע יהיה קשר, המזל לרוע
 בן־גוריון דויד של הריקוד כושר על כות

ב הממלכתיות במסיבות דיין. משה או
לרקוד. נוהגים אין פשוט ישראל

פמליי כשחנתה לירושלים, מחיפה בדרך
 צהריים למנוחת השנהב חוף נשיא של תו

 תדי המלון, מנהל הציע אויה, במלון
 בבריכת להתרענן הנשיא לאשת לויטה,
כמו הבלעדית, לרשותה המלון. של ד,שחיה

 בעיקר, הצלמים של המזל, לרוע שוב, בן.
במזוודה. הושאר ובגד־הים קצר הזמן היה

ב לישראל שהגיע היפהפיה, טרז מרי

נת לראשה, לבן כשכובע צהובה, חליפה
 הערב בארוחת הדרה בכל לראשונה גלתה

 המדינה, נשיא לכבודם שערך הממלכתית,
בירושלים. דויד המלך במלון

 יהלומים כשעגילי ארוכה, לבנה בשימלה
ה בעלה בצד היא ניצבה לאזניה, נוצצים
 המוזמנים 150 של ידיהם את לחצה נשיא,

 ממשלה, פקידי הדיפלומטי, הסגל אנשי —
ישראל. של מי הוא ודמי וכל שרים
 לו בקיברו מתהפך היה גורדון ד. א.
מנ וסג׳רה, דגניה ותיקי המחזה. את ראה
אנ כמו בדיוק נראו הפועלים, תנועת היגי
 — הצרפתית האצולה משפחות 300 שי

ו שחורות פרפר עניבות לבנים, ז׳אקטים
 ניצבים כולם לנשים. ארוכות ערב שמלות
 גלבוע, אברהם ראש־הטקם, ארוכה. בשורה

 150 ורעייתו. הנשיא בפני אחד כל מציג
מס טרז מרי חיוכים. 150 ידיים. לחיצות

 לחיצות 150 אחרי הלבנה. כפפתה על תכלת
 מה. משום אפורה, הפכה היא ידיים
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הדרמה שלא הכפפה

 עם זך ממרק מורכב היה תפריט 9מט
 ראשונה כמנה זהבהב ים דג כופתאות, 1 1

 גזר דק, אורז בתוספת צלוי עגל ונתחי
 כמנה וינגרט ומלפפונים פטריות מזוגג

 אפויים תפוחי־עץ הוגשו לקינוח עיקרית.
 קפה. וטפלון עוגיות יין, קציפת עם

אינו ממלכתיות בארוחות שהמיוחד אלא
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נלהבים. מבטים בה השולחים וגולדה, ביג׳י משמאל: (מימין). ורעייתו ישראל נשיא ריה:


