
נורים חגיגות של :אוץ
 שוב ושמחה. זוהרת המסובים, בין הסתובבה ג א״ ס

 40 לפני אמה החלה בה הנשפים, מסורת מרץ. עודף
 ״אצלי השמחה. את לאנוס צורך שיהיה מבלי צרירה,

 שמי לשם שמחה — משתוללים ולא מתמזמטים לא
גבריאלה.

★ ★ ★ ן
עודן! גלי מרץ !
 אהובה גבריאלה. של אמה לארגן החלה מרץ, עודף !י
 מ־ אחד פוחובסקי, הד״ר של אשתו שהיתר, מי — י

הקטנה. :יב
 אחד־העם, רחוב מבתי שבאחד באולם הקרואים בנסים
 אקורדיאון. לצלילי ומרקדים שרים כשהם לכה,
 מרץ העודף נשפי את פוחובסקי אהובה ניהלה שנה

 גבריאלה. של אחיה בנה, נפל בה העצמאות, למלחמת
 שלה. ההילולות מסורת את להפסיק פוחובסקי אהובה

 מרץ עודף להפיק רצתה היא ויתרה. לא *בריאלה,—1
 את הכרתי מהם באחד אלה. לנשפים סנטימנטים לי

מסבירה.
 התל־אביבי אחד־העם מרחוב למקום, ממקום נדד ברתי

 אשתקד, שהגיע, עד רמת־אביב, למלון ומשם — ־מת־גן
הילטון. מלון — וגת

לשלם כולם חייבים ראשית, משלה. חוקים יש שא״ג

ן ? ן ז  שהחליטו הנשף, מאורחות רבות מיני אחת ן
לפורים, רק אמנם יאה השפנפנה מיקצוע ני

לתנועה. נוחה והתלבושת הנשים), (וגס הגברים ניני

 מופנית זה ממחיר אחת לירה לירות. 10 העולה ראשון,
 המלון. לוקח הכסף ושאר ואילמים, חרשים למען דה

 המע־ אדם להעברה. ניתנת ואינה אישית היא "ההזמנה
 לאותו ואבוי ואוי הבאה. בשנה אותה מפסיד — ונחו
 היסוס. ללא לביתו יישלח הוא — תחפושת ללא בוא

★ ★ ★
רחוד - ארכימקמים

ה כ  בנימין המיליונר היה השנה, בנשף רב לכבוד ז
 הוא מערות. שוכן לקוף התחפש אשר מאייר, שלום)

ל שהתחפשה גיזלה, אשתו — למלוויו הודות רק
 הנודע. ריצ׳ארד הד״ר ארוסה, על־ידי שלוותה ורדה, גו

עם מתמיד, עליז בלומנפלד, רפי בנפרד. ישבו ים

^5:מיליונר הוא הקוף ״ , .^ ! :
לבקוביץ׳, נילי היפהפיה לחשוף מנסה פניו שעל המסכה את שר

 ריצ׳ארד ד׳׳ר ארוסה (באמצע), מאייר ורדה של צחוקם לתרופת
 רדיפה־לשם־ המיליונר. אשת מאייר, וגידלה חותנו־לעתיד), את (מחבק

נערות. שרדפו גברים ביחוד רבים, של נחלתם היתה גילוי־הזהות

 ילד, בהיותו עוד נהג, אשר זולוטוב, נחום
ארכי הפתיע המרץ. עודף למסיבות להסתנן

 בעיקר נתן, יורם ידוע, ובלתי צעיר טקט
 יפהפיה סטודנטית שלו, לוויה בת בגלל

 האדריכל הדגים כן בחיפה. לארכיטקטורה
 את ת״א־יפו, תוכנית־האב איש רייפר, רפי

בבנות־לוויה. כישרונו
 קולג׳ של בסמל הסתפק כספי רמי עו״ד

 אשתו ואילו חליפתו, כיס על אמריקאי
 כבימי ארוכה, שמלת־ערב עם הופיעה
 תל־אביבי זוהר נער מילשטיין, בני הסבתא.

 נישא מאז המקומית, מהבוהמה שפרש
 מורת־החן של בתה — פלטשר לדורית
המחו הבכורה הצגת את ערך — הידועה

 בעוד מטיל־אימה, כשודד־ים שלו, דשת
באזיקים. כבול בונד לג׳יימס מחופשת אשתו
 ידועה, די זוהר נערת לבקוביץ׳, נילי

 חרוזי, יזהר הד״ר ידידה, עם התחרתה
 אבל והפראי הארוך הבלונדי בשיערם

 נילי. של שערה את הביסה חרוזי של הפאר,
 כשחקן־גולף. הופיע טל אליהו הפירסומאי

★ ★ ★
;ה&תירה מיכאלי רבקה

הס אותו, שהכירה מאז ראשונה 1ך
 אביו פני את מיכאלי רבקה׳לה תירה /,

 שאלה רבקה ליבוביץ׳. יורם — בנה של
 ומתולתלת, בלונדית נוכרית פיאה מחברה

 שעיוותה — ניילון גרב ראשה על מתחה
יורם. פני את כיסה השני פרצופה. את

 לה, שהגיע ממה פחות שבלטה היחידה
יש של היופי מלכת — כבירי בתיה היתד,
 המשתתפות: אחת על־כך אמרה .1967 ראל
 מאות יש פה תחרות־יופי. לא זה ״פה

אמיתיות״. יפהפיות
 זיתה העיתונאית מאוד בלטה לעומתה,

 — זר בעיתונאי ומלתה כתמיד, יפה יריב,
כתמיד. זאת אף

 גם במקום. היו מפורסמים רק לא אבל
 הזמינה, גבריאלה נורמאליים. בני־אדם סתם

 ועליזה, לילי הספריות שתי את למשל,
 את וגם לבקר. נוהגת היא בה מהמספרה

משחקת. היא בו ממיגרש־הטניס החצרן
מלו רשת ממנהלי אחד שדמן, בריאן

 יום ארצה הגיע העולמית, הילטון נות
לטלפן התבייש לא הוא הנשף. לפני

 לה: ולספר שא״ג גבריאלה של לביתה
 אני שלך. הנשף על שמעתי בטהראן ״עוד

בון״ להשתתף מוכרח
שרמן לו השיג ספורות שעות תוך

 לשם העונה חמודה, נערה וגם — תחפושת
המאירי. מאירה
מקומיות: חדשות פנים גם במקום היו
של בניה על־ידי שהוזמן הצעיר, הדור

 אייל־ של פתו בת־אחיה. ועל־ידי גבריאלה
 רוני בעלה, עם באה פרומצ׳נקו השוקולד
הפרק של בנו חוטר־ישי, ודרור פילוסוף,

נאה. המשכיות הדגימו — ליט
 ומרוצים. עייפים כולם היו שלוש בשעה
 גבריאלה היתד, ביותר, והעייפה המרוצה,

 ״החל ברגע: בו החליטה אשר עצמה, שא״ג
לילדי.״ הנשף ניהול אעביר הבאה מהשנה

בתוכנית־ שעסק מי רייפר, רפי הארכיטקט של בדמותםבאים! היניס
 השיער בעלת היפהפיה ונערתו יפו,—לתל־אביב האב

הגברים. מבטי נוכח ביחוד רגלה, שעל הפרחים זרי את מלמתוח פסקה לא אשר רום,


