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צ׳כי. רובה היה שתנשק בימים צה״ל,
המיז־ האופנה, למרות 71 ד י 11 □171
. | ו׳ו*! 11 בגד־ של כיוס, שנת 11(
כיפהפיה, אופירה בולטת העבותה, והצמה היס

׳56 צברית
.1956 לצברית

 בממרכת מרואיינת אופירה
 היבחרה לאחר הזה, העולם

אבנרי. אורי העורך משמאלה
 בחברת אופירההנשיא

צרפת נשיא
נשין בצרפת. ביקורת בעת קוטי, רנה

 מלאת היקיצה. באה החלום, חדי
כיעור. מיאוס, אכזבה,
 תוצאה היו הכיעור, המיאוס, האכזבה,

הקלעים. מאחורי שנתגלה הליכלון־ של
יצ הכנסת יו״ר שסגן היה נראה לרגע,

 מדי- נשיא לתפקיד במינוי יזכה נבון חק
 תשב אופירה ואשתו הרביעי, נת־ישראל

לצידו.
הגיוני. כל-כך נראה זה רגע, באותו

 גם הפוליטיות. הסיבות מכל רק לא
אישיים. טעמים ואחד מאלף

 הזוג למען הכל פעלו רגע, באותו
 שלראש־ האישי ידידה שרף, זאב הצעיר.

 מבית־החו־ במיוחד לבוא טרח הממשלה,
לכן קודם יום אשתו עברה שם הדסה, לים

ואופירה, ז״ל, בהיר אריה נבון, יצחק דיין, משה מעליסמשיים חיוו
 מזכירו שהיה יצחק, בן־גוריון. של מילות־חידוד לשמע

 על בן־גוריון שמע כאשר הזקן. האריה עם לב מכל התיידד ארוכה, תקופה ג. ב. של
 שמע כאשר מתאים.״ ״יצחק בקצרה: הגיב הנשיא, למישרת נבון של מועמדותו הצגת

זאת.״ צריך קצ׳לסקי אפרים למה יודע לא ״אני :הגיב מכן, שלאחר ההתפתחויות על

תמי שעות שמונה במשן מסובך ניתוח
 יצחק של מועמדותו את להציג כדי מות,
העבודה. מיפלגת מרכז בפני נבון

יש מדינת של הרביעית 1 מם. גברת
 היתד, שייכת. היתה לא פשוט היא ראל.
היא : 22 מילכוד של קלאסית חזרה זו

כלה היא ות י י לה

כולו
כמו המינוי את כבר ראו יודעי-דבר

 בן- כי לציין שכחו לא הם בכיס. נח
 הבכירה לבתו נשוי אופירה של דודה

רינה. ספיר, פנחס של
ת ואש אופירה כי להזכיר שכחו לא הם
ל חברות הינן ראש־הממשלה של בנה

 מיח״א, של כפסיכולוגית אופירה — עבודה
הרא כפסיכיאטרית גולדה של וכלתה

גוף. באותו שית
הפו התכונות לצד לציין, שכחו לא הם

ה התכונות את גם המועמד, של ליטיות
צב יפה, צעירה, — אשתו של אישיות

 מפורסמת תרבות, ובעלת מחונכת רית,
לדוגמה. כמארחת
אלה, תכונות דווקא כי היה נראה אולם

ל- להיות נבון מגברת שמנעו הן

אכזבה;
מיאוס כיעור,

המחייך, החתן של כתפו על בריאה יד מניח ספיר פנחסדוב חיבוק
 לבבית אהבה ארז. ואופירה נבון יצחק של נישואיהם בטקס

 היה המשקיפים כל לדעת כאשר שעבר, בשבוע שפעל כפי לפעול ספיר בעד מנעה לא זו
הנשיא. למישכן הדרך לזוג שחסמה הוותיקה, הגווארדיה קומנדו בראש שעמד הוא זה

 כאילו שלם לעם היה נראה רגע, 1■
 להפוך עומד ללב, נוגע יפה, חלום /

למציאות.
לרגע. רק

 יפים שהם הוא, חלומות של טיבעם שכן
אמיתיים. להיות מכדי מדי

ישרא רבבות של חלומם גם נגוז וכך
 לראות שארם, עד ממטולה צעירים, לים
במראה. חדשה דמות פעם

 ב־ לראות, חדש. משהו פעם לראות
 :ישראלית קנדי ז׳קלין הנשיא, מישבן
מש מוכשרת, חכמה, יפה, 1 מס. גברת
 צעיר מישהו צעירה. — והעיקר כילה.
שב מבן פחות מישהו שינוי. לשם פעם,
 בארץ שנולד מישהו שינוי. לשם עים,

שינוי. לשם הזאת,
עוד. איננו וראו חלום, היה




