
^ העיר ואש
 מהורהר ניראה הירושלמית, הבוהימה ומלך

 מאמצי למרות העת, כל ושקוע־במחשבות
חייך. לא אפילו רוחו את לרומם חבריו

 בהרכב הגיעה שורותיה, עם נימנה שר
 ציירים, שמאל, אנשי שם היו מלא,

 ופרופסור הולכי״בטל, סתם סופרים,
 שר־המיש- של יועצו ואפילו ידוע, אחד
בשטח. נראה טרה

 שהכלה התל־אביבית, הבוהימה את
 בכבוד ייצגו שורותיה״שלה עם נמנית

 הולכי־ סתם ציירים, זמרים, שחקנים,
ידוע. אחד ומחזאי בטל

במיוחד, עליזים שהיו האורחים, בין

 העליזה מסיבתיהחתונה את כינה כךירושלים נגד תדאביב
 המשורר והחתן, חתן־השימחה שלו

 בחברת בתמונה שנראה בן־חורין, חנן הירושלמית, הבוהימה של מעמודי־התווך ואחד
התל־אביבית. הבוהימה של התווך מעמודי שהיא רביד, רחל השחקנית והטרייה היפה אשתו

 הבוהי־ של חתונת״השנה היתה זו
 ומביגי״עניין יודעי״דבר הגדירו כך מות.

 חנן המשורר של מסיבת״נישואיהם את
רביד. רחל והשחקנית בן־חורין,

 אחדות שעות שהתקיים החופה, טכס
 בנוכחות קטן באולם המסיבה, קודם
 בלבד, המחותנים משפחות שתי נציגי
 מסיבת-החתו- אבל וצנוע. שיגרתי היה
 במו- שעבר החמישי ביום שנערכה נה,

 ב• בךיהודה שברחוב שיבעים־ושבע עדון
תישכח. שלא חגיגה היתה תל־אביב,

המאו- שהחתן הירושלמית, הבוהימה

 (כל בני־הזוג ומעריצות מעריצי גם נראו
לשעבר. לחוד,..) אחד

 כמת- נתן גוריון ישראל הזמר־שחקן
תוכ של הופעה הצעיר, לזוג נת״חתונה

הלשון. קצה על לי עומד ניתו
ל נתנה פנינה, הירושלמית החתיכה

 הופעת כמתנת־חתונה המאושר זוג
 ל- הקריטי, ברגע נסוגה אך סטריפטיז,

מסבי שריכזה קהל־המעריצים אכזבת
החתן. דווקא בלט וביניהם בה,

 ובעל־החנות הירושלמי איש־הבוהימה
 שירה אירגן בן־עזר משה ג׳ינס לבגדי

נראה ראש-חעיר, דודו, ואילו בציבור,
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 רחל הכלה־השחקנית של נתיק. ריץ
חתיכות. לחפש למסיבה בא רביד,

 ברוך שר־המישטרה, של 101111 ■1
 כיו־ ,לעצמו אימץ לשם, י 111 11

 אופנת את אחרים, רבים עצי־שרים
הירושלמית. הבוהימה בחוגי ההסתופפות

 הנוכחים מאמצי וכל ונכא-רוח, מהורהר
בתוהו. עלו הירוד רוחו מצב את לשפר

 עד־מאוד עליזות היו הבוהימות שתי
בלי מאוחרת שעה עד נמשכה והחגיגה

 חזרה בשיירה שיצאו כשהירושלמים, לה
 בתור אותם יעצרו שלא מקווים לעירם,

לשרון. בואכה בדרך מתנחלים
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 להרים נאלץ בחתיכות, הוקף למסיבה היכנסו שמרגע קוייה קשי־חינוך. ילדים ומדריך
מאוד. מעייף היה זה הערב. של בסיומו מאוד תשוש ניראה אחת־אחת, לבקשתן אותן
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