
11^1 שמואל הוא הצהרים אחרי של *1 "1
ארצה שחזר הסוכנות, שליח שי, ■ *■11*1

השבוע הברית, בארצות שנים שלוש של שהות חרי

באמ רכש הכובע את הצהרים. אחר חמישי ביום
איך כאן לחברה להראות ״באתי ואמר: ריקה
הפנים. קבלת נערכהכובע." כזה חבשתי לא ששם למרות בגלות. נראיתי

 יועץ של אשתו פתיר, יעל ייצגה אותה
 בביתו אשר פתיר, דן הממשלה ראש

אמרח. שי,״ לכבוד מראש הכנתי השלט את

י י ב ־ ך ן ג שי. לנחמה טימור מושיק השדר אמרן
 לא אך פניה, את לקבל אמנם בא הוא

אמר. הנוער,״ לעיר לרוץ צריך ״אני למסיבה. להישאר זמן לו

 השחקנים מבריק. היה התיכנון
 בר־שביט, שלמה טימור, מושיק
 ואורי טופול חיים פלידל, עדנה

להפ שיש והחליטו יחד חברו לוי
 שמואל החוזר, השליח את תיע
בן־גור־ לנמל־התעופה בהגיעו שי,
יון.

 תיזמורת לו שתחכה ״תיכננו
 הסתבר אך נגנים, חמישה בת

 רצינו ולא לירות, 5000 עולה שזה
טימור. הסביר כסף,״ להוציא

 ודכננו הפרק, מן ירד ״כשזה
 בנמל־ לו יחכה לא מאיתנו שאיש

שש יחשוב שהוא כדי התעופה,
 שכשאנחנו למרות אותו, כחנו

 המתין הוא בוושינגטון ביקרנו
 סיפר בנמל־התעופה,״ תמיד לנו

בר־שביט.
הח הפרק מן ירד זה ״כשגם

 התל־אביבית בדירתו לשים לטנו
 שיחשוב כדי עשן, שיפיץ משהו

 הביתה.״ כשיגיע נשרף, שהבית
טופול. הסביר

 הסתדר, לא זה שגם ״מכיוון
 שקטה בהפגנה 'להסתפק החלטנו

 עם שם לעמוד תיכננו ביתו. ליד
 אורה שלנו, שהחברה שלטים,
 הוא אך להכין, הבטיחה בלסון,

 את הראתה לא עדיין ואורה חזר,
 טלי־ העיתונאית התנצלה עצמה,״

בן־זכאי. לה
 לנו שנותרה היחידה ״ההנאה

שה כששמענו היתד, העסק מכל
 בערך תתעכבנה שלו מכולות

 קצת,״ שיסבול בדרך. חודשיים
פלידל. עדנה השחקנית הסבירה

המב התיכנונים שכל למרות
חבו התאספה התבצעו, לא ריקים

 שמואל של ביתו ליד עליזה רה
לבואו. וחיכתה ברמת־אביב, שי

ה של שליח־עליה שהיה שי,
 עם ושישב בוושינגטון, סוכנות
 תומר, הצעיר, ובנו נחמה, אשתו,
 מופתע היה בגלות, שנים שלוש

 לביתו, כשהגיע דמעות, כדי עד
 לו. מצפים ידידיו כל את וראה
דן יועץ־ראש־הממשלה, שכנו,

ה־ מן שי שמואל של חמיזוודות את שנשאו 0*
 שלמה השחקן קשה. עמלו לדירה, מכונית

המיזוודות. את לסחוב שי לשמואל לעזור ברצון התנדב בר־שביט




