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ד כדי הקלעים, מאחורי  השחקן לפני התנצל הוא השחקנים. את לני
 מביר הוא שאותו חבר של לחתונה ללכת צריך שהוא עיני, מנחם הראשי,
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 והרבה בוזמימה של תלמיריו
 היכל את מילאו צפון־אפריקה מיוצאי

השבוע. מימי באחר התרבות |
 שתלמידיו שנאור, שמואל הרבי

 הוא גם בא בוזמימה, לו קראו במארוקו
בהצגת לחזות באו הם אישתו. בחברת

 ופייטן, מורה על המספרת בוזמימה,
 למסע לצאת תלמידיו את שקיבץ
 אל אותם להביא אמור שהיה מסוכן,
 הדרך את להם שיראה המשיח, המלך

 בעברית פירושו בוזמימה לירושלים.
ששם הפינקס השחור״, הפינקס ״בעל
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לבימאי. עוזרת שימשה מתי שאשתו אסיאס, יצחק ציונים להם רושם שהיא שנאור, רבי את סקה

 ציוני את שנאור שמואל הרב רושם היה
תלמידיו.

 הסצינות ובאחד התחילה כשההצגה
בדלי אוסף הנערץ הרבי את הראו

 קמה אותם, ומעשן מהריצפה סיגריות
 אומרת: כשהיא מהאולם ויצאה אשתו

 על מלגלגים למה בלב, דפיקות לי ״יש
כדי רק לאולם שבה היא בעלי?״

ההצגה. של השני החלק את לראות
 של תלמידיו התקבצו בהפסקה

 אותו לברך באו הם מסביבו. בוזמימה
 לו ולספר שמם את לו להזכיר לשלום,

היום. מעשיהם על
 ואמר המחזה, על כעס שנאור רבי

 עשו וכי שקר, הוא שם שנאמר שכל
 אברהם תלמידו, שהיה מי צחוק. ממנו
 אמר האווירית בתעשייה העובד בינון,

 היה כן הוא כועס. סתם ״הוא כך: על
 וכל מהריצפה, סיגריות בדלי אוסף

נכון.״ במחזה הנאמר
 ידע שאילו בכעס אמר שנאור רבי

 היה לא הוא אותו, משמיצים שבהצגה
לבוא. עצמו את מטריח

 השחקנים כל התאספו ההצגה אחרי
 להיכל־התרבות. הצמוד בבית־הקפה

 כולם המנדולינה, את לקח מהם אחד
 ואחרי חטיפים אכלו לשיר, התחילו

 לשני האחד שלום אמרו שעה חצי
הביתה. והלכו
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האבר
שלב!

 תחרה עשויה לבנה בשימלת־חופה
 בריכת ברחבת התייצבה ידיה, מעשי

 ג׳ני(״בי״) אכדיה מלון של השהיה
מח אחד של מעצבת־אופנה בלוזר,

 לצד בארץ, הגדולות הבגדים ברות
 שלבש פדלון, אבר יצרן־הבגדים

 בידי ועוצבה שנתפרה שחורה חליפה
בי.

 של הזאת היוקרתית לחתונה
 הרבה הגיעו ומעצבי־האופנה היצרנים
 ומפארים, מאיטליה, מלונדון, אורחים
 רובם בגדים. ביצור עוסקים שכולם

 שחלק החתן, מישפחת מצד באו
 ב־ וכולם בארץ, נמצאים מצאצאיה

בגדים. יצור עיסקי
 בשעה לחופה איחרו והכלה החתן

 לאחר להם הפריע לא זה אבל שלמה,
המוזמנים כשכל החופה. אחרי שנית,

ך י י ך ו ¥ | |1| \ |  אח בחיבה חיבק ברוך אברהם 1|"11¥"
1 4 כדוגמ־ שעבדה בש, מלי הדוגמנית 11 4/1111 11 / ■1/

בי. של קרובה חברה והיא לידה, בחופשת נמצאת מלי שלו. נית״החברה
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