
משמים
ביפו ומשכים

ס1>5 0ח 1116 0ס

ח  יבין. יצחק כוס מרים |111ל
/1  הורמו כוסות הרבה □ 1

נ המצרית השגרירות במסיבת
למהפיכה. שנים 31 מלאת

 לראות אפשר קרובות לעיתים א ך
 שימעון האופוזיציה ראש את /

 בורג, 5יוםן שר־הדתות ואת פרס
 של אפלה בפינה ארוכות משוחחים

 ״הם העיר: הנוכחים שאחד עד האולם,
 עזר קואליציה!״ להקים הולכים
 שר־התיירות עם הסתודד וייצמן

 בחמימות והתחבק שריר, אברהם
 אינו זה וגם מודעי, יצחק השר עם

יום. בכל הנראה מחזה
 שמחים מחייכים, כולם נראו הפעם
לא שניים רק לחיים. כוסות ומרימים

ל באו אחרי־הצהריים 5 שעה ^
 המיז־ בירושלים אמבסדור מלון *■

 כהן חיים העליון השופט רחית
 מוצטפה המודח חברון וראש־עיריית
 אחד שולחן ליד ישבו הם אל־נתשה.

 עורך גם באו העת. כל ביניהם ושוחחו
 יעיש, מוחמד אל־שעב העיתון

 לישכת וראש שכם וסגן־ראש־עיריית
 אל-מצרי. האפר העיר של המיסחר

 שהיה אל־מצרי, וספי עורך־הדין
 שכם של המחוזי בית־המישפט נשיא
 עם בא ירדן, בממשלת המישפטים ושר

אדומים. ורדים של ענק זר
 הכלה את לברך באו המכובדים כל
 קדומי, סועד היתה הכלה והחתן.

 ראש קדומי, פרוק של בת־אחיו
 שהיא באש״ף, המדינית המחלקה

 אל־כדיגייה לבנות בית־הספר מנהלת
 דרוויש עורד־הדיו היה והחתן בשכם,

מטייבה. אל־נאצר
 זר ולחתן לכלה הביא אורח כל
 מסביב סודרו והפרחים ענק, פרחים
 בת ענקית עוגה עמדה שעליה לבימה,

במרציפו. מצופה קומות, שבע
 החתן ניגשו התישבו שכולם אחרי

 הפרוסה את ביחד ופרסו לעוגה והכלה
 בפריסת המשיכו המלצרים הראשונה.

 קפה כוס קיבל מוזמן וכל העוגה,
 את הנעימה המוסיקה מהעוגה. וחתיכה

 למרפסת יצא חם שהיה ולמי האווירה,
צח. אוויר לשאוף

 התחילו קבלת־הפנים כשהסתיימה
 והכלה והחתן לעזוב, התל־אביבים

 שבאו. על לכולם והודו בפתח עמדו
 במירפסת ישבו עוד האחרים האורחים
ביניהם. ושוחחו

 הסתבר עזב, האורחים שאחרון אחרי
 הפרחים כל נשארו זו שבחתונה

במקום.

1| ן11|1י111ן  יו־ שר־הפנים ן
 וראש בורג סף 11 ■1 /1\1|7

 לצד פרשו פרס שימעון האופוזיציה
 שהתגלו עד ביציהם, ושוחחו
 שהנציחו הווידיאו צלמי על-ידי

— אחר. למקום פנו הפ האירוע. את
 לכיוון כולם נעו שעות כמה אחרי

 התחשבות מתוך שהיו, הגלידה, עגלות
 לאלה פרווה. גלידות מהאורחים, בחלק

קפה. הוצע מתוק אוהבים שאינם
 רבים, סקרנים של מקומם נפקד לא
 נרגשים, אמריקאים תיירים בעיקר
 הווילון את שהזיזו המלון, אורחי

 ואולם־הכניסה הבריכה, בין שהפריד
" כדי התפעלות מלאי וניצבו המלון, של  ׳

 שר כשראו פעם מדי בחוגגים. לחזות
 הם במיוחד, אותם שהרשים ח״כ או

סוערות. כפיים במחיאות פרצו
 חיים המלון, בעל היה האמיתי החתן

 שהשגרירות מכר מרוצה היה הוא שיף.
 דווקא חגה את לחגוג בחרה המצרית
 שהיה כפי הילטון, במלון ולא במלונו,

עברו. בשנים נהוג

מתחתנת קדומי של אחייניתו
1 ■  1 ■

 ביחד: ולהצטלם להיראות שמחו
 נמנעו רבץ ויצחק פרם שימעון

השני. ליד האחד מלעמוד או מלדבר
 ברחבה בלילה, בשבת קרה זה כל

 השייר דיפלומט, מלון בריכת של
 31 מלאת לציון שיח, חיים למלונאי

 הצעירים הקצינים למהפכת שנים
 בבריכה השיקו המלון אנשי במצריים.

 סירה לסמל צייר שהיה מה של דגם
 אחת פירמידה בנו עתיקה, מצרית

 ופירמידה הפירות הונחו שמסביבה
 והתקינו מתיקה, דיברי של שנייה

 שזה מסתבר למשקאות. בארים שיבעה
 המוזמנים רוב נבון: מעשה היה

 מי כל ואת מאוד, צמאים היו הנכבדים
 הבארים, אחד ליד מצאת שחיפשת

 על סטייקים הרבה היו כוסו. את ממלא
פריד של ערבית מוסיקה וכמובו האש,

|1ך*11ך]  המתינו פוליטיות יריבויות למרות ך
 בבעיות ודשו לשני האחד המוזמניס □ ■11 11

וייצמו, עזר אל מחייך פרס שימעוו מימיו: פוליטיות.

 הישראלי השגריר עומד ביניהם דבר״מה. לו המספר
 הבגד מהחום פניו את המנגב ששון, משה במצריים

הסטייקים. ועשן הצפיפות עקב במסיבה ששרר

|4| ך יי71ך  העיתון עורך מאת ברבו״ |
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 איחוליו רב. בפאתוס והכלה החתן את רך 1
 במקום. הנוכחים של צחוק בגלי התקבלו 1
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 שלום, לעזר לומר בא פרס רבץ. ולאה ויצחק ראומה
 לעמוד מהם וביקש רבץ של לכיוון אותו משך ועזר

אותם. לשכנע הצליח לא אך השני, ליד האחד

ואום־כולתום. אל־אטרש
 צייר הבריכה שלצד הקיר על

 ועל מצריים, פרעוני של דמויות מישהו
 אתרים של שקפים הוקרנו אחר קיר

במצריים.
 על הערב כל עמדו למלון בכניסה

 י השגרירות על הממונה הרגליים
 ואשתו בפיוני מוחמד המצרית
המוז 500 לכל ידיים ולחצו נגואה,

 ביציאתם. ופעם בכניסתם פעם מנים,
 ־־* כחול של בצבעים שטיח פרש המלון
 מעל התנופף מצריים ודגל ולבן,

לבריכה.
 שוחחו הרבים הכנסת וחברי השרים
 להרכיב עומדים הם כאילו והסתודדו

חדשה. מיפלגה

 אל״נאצר דרוויש והחתן קדומי סועד הכלה |ך|9י||1 1
1 |#1  היתה העוגה הכלולות. עוגת את חותכים 11/11

 יחדיו נעץ שהזוג אחרי בפרחים. ומעוטרת מרציפן מכוסה
המוזמנים. בין העוגה את המלצרים חילקו בעוגה, סכין

=״״^ משינה ס נ:; לפו
אשתו עם ביחד וייצמן עזר הגיע אחריו המוזמנים.


