
 )27 מעמוד (המשך
ב המצרית השגרירות של הנשים

ש הישראליות, הנשים ואת ארץ
 השלום בתהליך קשורים בעליהן

6•!•  שלוש לי הביאה ״לילי ׳
 מהן אחת שאבחר כדי שמלות,
 הכלה־ לי ספרה שלי,״ לחתונה
 הוסיפה אז פרסטר. שולי הצלמת
 לה, שהראתי השמלות ״מכל לילי:

 משכית בשימלת דווקא בחרה היא
 בבית, לי יש שימלה אותה לבנה.
 שנים כבר אותה לובשת ואני

 הצבע את אוהבת אני לסדר־פסח.
 מצב־רוח עם בא אריק הלבן.״
 בחתונתו באורחים, והאיץ מרומם,

ומן האוכל מן שיטעמו ישמח, של

רחב־ של בתו זאבי־קלטר, מצדה היאבהריון מצדה
 עם באה היא זאבי. (״מדי״) עם

 החי הישראלי, המיליונר של לבתו בעבר נשוי שהיה קלטר, בני בעלה,
 שלושה לפני התחתנו ובני מצדה ריקליס. משולם בארצות־הברית,

מצדה. של שמה על שקרוי בוטיק, בעלי כיום והם חודשים,

 ראשית, קצינת״חן היא המפקדת בממשלה. תפקיד תקבל היא לשילטון
 הבוקר, במסיבת מאוד מטופחות נראו השתיים רז. דליה אלוף־מישנה

להתאפר. כיצד סירטון, להם הראה מנהל־החברה כאשר ונהנו,
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גלזר. פיליס העיתונאית :למטהדיין. של אחותו אביבה, יהונתן,

 שעודד,חופה, את דחו וישמח שולי
 ״דוד יבואו. הכלה שאורחי וחיכו
 מש־ ישר לכאן בא בנורבגיה שלי

 הגיעו לא עדיין והורי דה־התעופה,
 החתן הכלה. התלוננה מנהריה,״

 עוד שימתין הרב את להרגיע ניסה
 האורחים שכל עד רגעים, כמה

)8 יבואו  בירך אופיר שייקה >
 האורחים כל את שלו ההצגה בתום
 כי להם והסביר הערבית, בשפה

 הוא פנטומימה, עושה שהוא למרות
 בשפה זאת והוכיח לדבר, יודע גם

 באה גפן נורית 8 8• הערבית
 למרות ,לחברת־ד,תמרוקים כן גם

 השלום. לתהליך שייכת שאיננה
 עלי שם לאוניברסיטה, בדרכי ״אני

 שנתן שלי, המרצים אחד את לפגוש
 נמוך ציון האחרון ■במיבחן לכולנו

 אתו. לדבר הולכת אני עכשיו מדי.
 ועוד אפלטון את בתיק לי יש

בח •181101 סיפרה ספרים,״ כמה
ה את ראיתי ישמח של תונה צד  מ

 מתקדם. בהריון הנמצאת זאכי,
לפ קלמר דני עם התחתנה היא

 מנהלים ועכשיו חודשים, כמה . ני
 מיכ־ לבשה מצדה בוטיק. השניים

 בצבע רחבה וחולצה נסי־ברמודה
 אשתו לואיס, סאלי 8 8• לבן
ל אמרה האמריקאי, השגריר של

 אם כי הפנטומימאי, בוקר, יורם
 מוכנה היא לשתות, רוצה הוא

הב כולם משהו לו להגיש
 — היה החולף שהשבוע לי טיחו
בפו לי שמצפה מה לעומת שקט
• רים

: הצלמת ג ד
ולב ישמח, יצחק לצלם נישאה

 ■משכית, של לבנה שימלה שה
שרון. לילי לה הביאה אשר

והמפקדת עסקנית ה
המערך עליית שעם המקווה ארד, נאוה היא העסקנית הסהרה.

 שהנסיכה לפני 810181 השתיה
 השחקנים חיקו התחילה, טורנדוט
 תוכניות־טלוויזיה, כמד, בפואייד,

 ואחר־כך האנגלית, בשפה דווקא
 לאולם. להיכנס הקהל את הזמינו

ו הקהל, את שיתפו הם שם גם
 גם אלא הבמה, על רק לא שיחקו

 חב- אצל •88! באולם במעברים
ה את לשכנע ניסו רת־התמרוקים

 כי והישראליות המצריות נשים
ת החדש במראה מאופרות נשים
 •1010( יותר מהיר לשלום באנה
 צפוף, כל־כך היה וייזר דודו אצל
 אחת בלטה על עמד אחד שכל

שהוסי הרבים האורחים אך בדיוק,
 נדחפו היססו, לא למקום לזרום פו

גרעי לפיצוח עברו ומיד פנימה,
 שלא אנשים כמה -שם ראיתי נים.

המ מי של אותי ששאלו הכרתי,
 הם בעל־הבית. ומיהו הזאת, סיבה

 כאן שיש בעיר שמעו כי לי סיפרו
 ולראות להציץ והחליטו מסיבה,

 צוות־השחק- 0!8>0! בה קורה מה
 אחרי חגג טורנדוט הנסיכה של נים

 שם תל־אביבי, בבית־מלון ההצגה
 טורג־ הנסיכה בדמות עוגה הכינו

 שולי 0!00ו הנסיך ואהובה דוט
 ביום־חתונתה, מאוד עצבנית היתד,

 מי־ לבוא שעמדו האורחים כל כי
 אליה טילפנו הוריה, כולל הריה,

 עמדה שהחופה לפני רגעים כמה
לאו כי לא והודיעו להיערך,

 תקלה, קרתה להביאם שעמד טובוס
בדרך. שהוא איפה נתקעו הם וכי
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