תוצאות הנס וסר

עניינו את המארחת יעל דיין יותר מתצוגת״האופנח .היא
האזינה למישחק בטרנזיסטור שהביאה עימה .לידה זינייב אבו־
שנף ,אשת ראש המשלחת הצבאית המצרית ,עקרת־בית ואם לשלושה ילדים .זינייב הביאה גם את אחותה
לביקור בישראל .כאשר סיפרה יעל על אירוח המצריות ,אמרה שהן חזו גם בלהקת ריקודי״עם
בשם ״שלום עכשיו״ ,אן מייד תיקנה את טעותה וציינה ,כי חזו בהופעת להקת ״שלום  80״.

הגנרלים

א נ שי ם
^ יגדי־העור במצריים
 ■ / /כאן,״ העירה קאמיליה.
״הדגמים היפים נראים טוב רק על דוגמניות רזות
כל־כך,״ אמדה זינייב.
״יש נשים יפות מאד בישראל,״ פסקה נד,ד.
״אני מתגעגעת יותר־מדי לילדים שלי וזה מפריע
לי להנות מן הביקור בישראל,״ אמרה אחרת.
הדברים נאמרו במלון הילטון בתל־אביב ,שבו
נערכה תצוגת־אופנה מייוחדת לשמונה נשות גנרלים
מצריים .זו הפעם הראשונה שנשים נילוות לבעליהן
בביקור רישמי בישראל .את המצריות ,הנשואות כולן
זולים

בלבוש לאייל

הגיעה אחת מנשות הגנרלים לתצו 
'1
גה .היא התבוננה בעניין בעלון
של מיפעל האופנה ,אשר נכתב בעברית ולא יכלה להבין את הכתוב.

יותר

מאשר

רובן עקרות־בית ,אך נמצאו ביניהן רופאת־שיניים
אחת ושתי מרצות באוניברסיטה של קאהיר .כולן
אימהות לילדים שהתעניינו במחירים בסופרמרקט,
בצעצועים ,בגני־ילדים ובקופת־חולים .אחת הנשים
כל-כך התגעגעה לילדיה ,שתחת לחזות בתצוגת־האופ־
נה ,העדיפה להישאר בחדרה במלון .בעלה ,שאמור
היה לצאת לחזות במישחק־הכדורסל שנערך באותו
ערב באיצטדיון ביד־אליהו ,ויתר על המישחק ונשאר
עימה בחדר.
תצוגות־אופנה ,אינן חידוש גדול עבור נשות-
הגנרלים .הן סיפרו כי אחת לשבוע הן הולכות

וופאת־שיניים

קאמילייה סיפרה כי היא עובדת
שש שעות ,שישה ימים בשבוע
במיקצועה ,ונהנית• היא נשואה לגבר עשיר ויש לה שני ילדים.

ואש הדשנה

רחל ,קצינה ב־
שהגיעה
צה״ל,
למקום בלבוש אזרחי ,היא ראש לישכתו של דב
שיאון .על צווארה ענדה נחש עשוי בד והצליחה
להכניס אווירה צבאית לאירוע החברתי במקורו.
לאלופים בצבא מצריים ,אירחו נשות אלופים בישראל.
הישראליות ביקרו במצריים עם בעליהן ושם הת 
ארחו אצל אותן מצריות ,המחזירות להן עתה ביקור.
בראש המארחות היתה יעל דיין ,בתו של .שר־
החוץ לשעבר ,משה דיין ,ואשתו של תת-אלוף דב
שיאון ,ראש־המישלחת הצבאית הישראלית .בעוד
הגברים עסוקים בשיחות עבודה ,נלקחו הנשים לסיו 
רים בארץ.
אחרי שתיכננו להתפלל במיסגד אל־אקצה בירו 
שלים ,הגיעה הוראה מקאהיר שאסרה עליהם לבקר
בירושלים .האכזבה אצל המצריות היתד! ■גדולה .כפי 
צוי לקחו אותן לסיור בים־המלח.
האורחות ,הנראות ישראליות לכל-דבר ,דיברו ער 
בית וקשה היה להן לפתח שיחות עם הישראלים.
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לחת הצבאית.
ושאותו תביא
ולידה
כפיר,

מונחאם,
עבדול
נהד
ך 1י 1ח
אשת סגן ראש המיש־
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היא מתבוננת בנחש שקיבלה
לילדיה .מאחוריה הדוגמנית יפה
דיין.
ויעל
זינייב אבו״שנף

למלון הילטון של קאהיר ,לחזות גם בתצוגת־אופנה.
מה ששובב את ליבן היו הנחשים הממולאים שקיבלו
במתנה מאחד מבעלי בית־אופנה בארץ .בין סיור
לסיור הן התארחו בביתה של יעל דיין לקפה ועוגה
ולארוחת־ערב עם הבעלים.
ההתפעלות הגדולה ביותר שלהן היתה מהדוגמן
מדגמנים רק
היחידי שהשתתף בתצוגה .״אצלנו
ילדים ,גברים אינם עוסקים בזאת,״ הן אמרו.
כאשר חזרו הבעלים ממישחק הכדורסל ,אמר ראש-
המישלחת המצרית אבו־ שנף :״כאשר אתם ביקרתם
במצריים הראינו לכם את התרבות העתיקה שלנו .אתם
לעומת־זאת לקחתם אותנו למישחק כדורסל ,ואת נשו 
תינו לתצוגת־אופנה.״

רעיית הארור

חזתה בתצוגה בעניין .גם לה שני
ילדים בבית ,שאליהם התגעגעה
שמןרלד.
מאד ולא חדלה לדבר עליהם .היא קנתה להם צעצועים ושוקולד.

