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 הנשיא של מושבו לעבר שרה, הקומה,

המברכים. מראשוני להיות תוכל שהאם כדי

מל משקאות. עמוסי שולחנות מסביב,
 מייני-מאפה והגישו האורחים יבין עיברו צרים

ברו הנטבלים חמים מאכלים ׳ומעי קטנים,
מגי ספרדי, ׳נשיא סוף־סוף שיש ״מזיל טב.
ה סיעת ראש פלט קובה,״ גם באן שים

 עיתונאים שיחל. משה ח״ב בכינמת, מערך
 שרים חברייסנסת. בפני ׳נשותיהם את הציגו

 בכירים פקידים שגרירים, עם הסתודדו
במעגלים נעו הפל ומישטירה. צבא קציני עם

 מהצלמים לברוח מקפיד לוי, דויד הקליטה,
 ליד אותו״ ״לתפוס מנסים שהם פעם בכל

מספ ״היום נאור. אריה הממשלה מזכיר
 אז עלי, ולא נאור על בדיחות כבר רים
 ברוך י״ איתו להצטלם צריך אני למה

 עורך לשעבר, וח״כ מפא״י מוותיקי אזניח,
 הניראה וכפי מחודשת, בכורה הופעת
 ממיצחו זיעה מספיג הוא — מאוד מתרגש

בממחטה.
ה מעצבות מוותיקות לייטרסדורף, פיני
 אורה ח״כ על־ידי מלווה בארץ, אופנה
 אותה, ששואל מי כל בפני מכחישה נמיר,

 של הסגולה השימלה את תיכננה היא אם
החדשה. הנשיאה
 החזק האיש הוא נצר, ודבורה שרגא
 כולה, המדינה ושל מפא״י של לשעבר

נשי שני לפחות בבחירת היתה שידו מי

 כנסת וחברת עסקנית והיא בעבר, אים
 עד מכוניתם עם להגיע מתעקשים לשעבר,

 אותם זוכר ותיק שוטר המישכן. לפתח
זאת. ומאפשר נעורים חסד להם וזוכר

 מברך הארוך, התור את עוקף דיין משה
 עם רישמיות במין ידיים לוחץ נבון, את

 קציר נינה אל מתקרב וכשהוא אופירה,
 ״משה, :הנשיאה־לשעבר ממנו מבקשת

 מעיף רכטמן שמואל ח״כ אותי.״ נשק
ה את וסופר המשקה בקבוקי לעבר מבט

 ״העיניין הכיבוד: מגשי נושאי מלצרים
 הוא לירות,״ מיליון חצי איזה עלה הזה

מעריך.
 ה־ בריוך, שבו קטע ניגנה התיזמוחת

 שר־הביטחון כסולן. שימש שילה, חצוצרן
 להשתיק — לשווא — יניסה ׳וייצמן עזר
מנגן הוא איך ״׳תשמעו הרב: הקהל את

 הזה!״ הבחור את אוהב אני נהדר!
 אחותה ארז, ורדינה הטלוויזיה במאית

הת לבינה, שימלה לבושה ׳אופירה, של
השובבים. הקטנים לנירה ארז בין רוצצה

 משתובבים הנרגשים היילדים החלו ׳כאשר
 הנכבדים קהל בין ממש שיל הש׳תובבות

 ו״אלה ואמיא״, אביא של החדשים ״החברים
 בעיניים,״ פדוג׳קטיורים הזמן כל שעושים

 אחייניתו לעזרתה נחלצה הצלמים, הם הלא
וחטובת-יגוף. יפה צעירה שרה, הנשיא, של

 ללחיצות עדיין שהמתין הארוך, הטור
 האורחים ראשוני להזדחל. הוסיף הידיים,
 הייה שפרש הראשון לעזוב. סבר התחילו

 איתן. (״רפול״) רפאל רב־אלוף הרמטסל
 האורחים סל שהגיעו ■לפני עוד יצא הוא

ריאש־עיריית להסתלק מוהר ■אחריו מהכנסת.
)40 בעמוד (המשך .

כי לספר ידע ;אחד וכל בלתי-מסומנים,
שלי.״ טיוב הכי החבר הוא ״יצחק

 ליד בגיוונה. מרשימה האישים גלרית
 לראשונה מופיעים, החדש, מהמימשל אלה
שר אז. של דמויות ארוכים, חדשים מזה
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 במישכן שנערכה החגיגית קבלת־הפנים של בעיצומה הארבע בן
בעזרת נבון, ויצחק אופירה הצליחו ספורות דקות בתוך הנשיא.

 והמגוהץ המכופתר הנשיא מישבן את להפוך ילדיהם, .השתובבות
 הערב את ונעימה תרבותית בצורה וחגגו נעים, חברתי למקום
 להשתעשע המשיכו הראשונה״ ״המישפחה בני בחייהם. הגדול

האורחים. רוב שהתעייפו אחרי ארוכה שעה ידידיהם, עם
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