
 במינהרה שצעדו בעת פת, גדעון התעשיה
בירושלים. לנוועדון־לילה אותם שהובילה

הרקדנית
מחברי אחד עם

ל ר, טיילו אליזבת
 רוקדת נעליים, לא

ריקודי־העם. להקת

וניפ ממצריים שחוזר מי כל כסועכשיו שלום
 היתה אל־סאדאת, אנוור עם גש

המיצרי. ומהעם מהנשיא התפעלות מלאת היהודיה השחקנית גס

בירו הר־הצופיס על העברית האוניברסיטה שליד הפעוטון ילדי
 כתובת ועליה בד כרית מתנה, לליז והגישו זאת הבינו שלים

שפות. בשלוש ״שלום' המילה שעליה מייובשיס מפרחים עשויה

1*1 1 1  רקדני אל הצטרפה המפורסמת האמריקאית השחקנית י■0\1 ;1 ך1
י1״ י נוס אורחים עימה וסחפה סוער, הורה לריקוד החאן י

מצויינת.״ התעמלות היתה ״זו :אמרה אחר־כך הבמה. על לעלות שהתביישו פים

ש הפעוטון ילדי של תורם בא אוזר־כך
הצו הר שעל העברית האוניברסיטה ליד
 הגננת, שלהם. החגיגה את לערוך פים

 של התפעלותה על לכן קודם עוד ששמעה
 אל־סאדאת אנוואר שהביא ״מהשלום ליז

 מתנה שלה הפעוטות עם הכינה לאיזור,״
״שלום״. במילה המעוטרת כרית מקורית.

 לעגה הקרתניות הישראליות לעיתונאיות
 התפעלות הביעה היא בגין מנחם אצל ליז.

 הרגישה היא דיניץ שימחה עם מסאדאת,
 עם אך השתובבה, היא בחאן בבית, כמו

 התרגשה היא בפעוטון הרכים הילדים
 חיבוק חיבקה היא ממש. של התרגשות

 לה להעניק שנבחרה הילדה את ממושך
 מבולבלת הילדה כי וכשהבחינה השי, את

 כאשר בחום. אותה נישקה מהתרגשות,
 לחיה, על אותה נישק הגן מילדי אחד

דימעה. מתגלגלת הלחי שעל היה נדמה
 ביקרה בכותל, פתק שהטמינה אחרי

 על במכון לבקר וסרבה התפוצות, בבית
 טיילור ליז סיימה סינטרה, פראנק של שמו
 היא תשוב. היא אולם בארץ. ביקורה את

 העברית, האוניברסיטה לנשיא הבטיחה
ש בחוג,לקולנוע להרצות דיניץ, שימחה
הבאה. בשנה באוניברסיטה, ייפתח
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י1 | ז  מקבלת־הפנים נרגשת טיילור, ליז ■1ך
*— י■  הר״הצופיס, שעל בפעוטון החמה 1י

המקורי. השי את לה שהגישה הילדה, את מחבקת
 קצת נייבהלה ליז, שחיבקה הילדה,אי שיקה

 עם ומהפגישה סביבה מתשומת־הלב
אימהית. בנשיקה אותה הרגיעה וליז המפורסמת, שחקנית

י 1111 *1111!  שקיבלה בילדה שקינא הילדים, אחד ד
י ■״*י י ו המופ השחקנית אל רץ מליז, נשיקה ״
סמוקים. כשפניו למקומו חזר אזזר־כד נשיקה. לה והעניק תעת
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