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 תמיר, מרים והגרפולוגית ובקלפים
 אל בלילה. 11 השעה אחרי רק החלה

 בתל־אביב, מיגדלי־דויד של הבריכה
 של האישיים החברים זה אחרי בזה באו

 אברהם לשעבר ובעלה תמיר מרים
 ראש היה הבאים ראשון תורגמן.

 אחרי להט, שלמה תל־אביב עיריית
 בהקפות כיכר־העיר את שהקיף

 אחריו שימחת־תורה. של המסורתיות
 יעקב הירקון מרחב מפקד באו

עמית. אריה אג׳׳ם וקצין חביב,
 ביחסי• עסוק היה להט שלמה

 בין עבר הוא עצמו. של הציבור
 הרגיש לא ואף ידיים לחץ השולחנות,
 לטובת ממנו מרפים שהצלמים
 אחרי למסיבה שהגיע סרס, שמעון

 קהל לפני בתל־אביב, הרצאה שסיים
אוהדים.

 התקבל מקודמיו, כאחרים פרס, גם
 בין היו ממרים. הלחי על בנשיקה
 גמר־ לו שאיחלו כאלה האורחים

 .זה אמר: ומישהו מוצלח, לא חתימה
לטובתך.״

 לשעבר המנכ״ל נראו האורחים בין
אפרים ראש־הממשלה, מישרד של
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חולצתו לצווארון מבעד אזרחיים. בגדים הלבוש תורגמן, אברהם לשעבר,

 1 היה, המוצלח הניתוח שעבר. הלב ניתוח צלקת נראתה הפתוח
 מען ארוכה שחורה שמלה לבשה תמיר הגדולה. למסיבה הסיבה

בנע התקבל מהאורחים, אחד כל בסיכה. אספה שערה את כריקמה.

ומאחור מלפנים
0רבי יצחק יריבו של לשעבר מזכירתו חרמון,

 עסקים מנהל היום שהוא פורן,
 לשעבר, ראשית ח״ן קצינת פורטיים;

 אורי בשינוי, הפעילה לוי, סטלה
 בלבנון הפעולות מתאם לובראני,

 ישב שבעבר מישרד־הביטחון, מטעם
 השאה למישפחת מקורב והיה באיראן
הפרסי.

 על הממונה גם באו למסיבה
פסיוני מוחמר המצרית, השגרירות

 במשן ובנשיקה. בחיבוק מרים
פרס. עם שוחח ארוכה

 המ את היטב הכירה מרים
 ׳ אומנם היא במסיבה. שהתקבצו

 י אבל מיקצועית, סודיות על
 ה> מן אחד כל השמועות,
 טיפה ממנה קיבל המכובדים

 אסטרולוגית, תחזית — בע
גרפול וניתוח ובקלפים בכף־יד

ק לוברני אורי מישרד״החוץ אישובתו
 הע מישפחת עם ידידות באיראן, בהיותו

ישר ממשלת מסעם בלבנון הפעולות מתאם הוא היום הפרסי.

 נראו ולובראני בסיוני נגואה. ואשתו
 שאשתו עד ארוכות, שעות משוחחים

 והרחיקה בעלה, אל נגשה בסיוני של
משהו. לאכול שילכו בתירוץ אותו

 עיריית לראשות מועמד מועמד
על־ידי התקבל נתן, אייבי תל־אביב,

 לו המוזמנים כל עלו 11 בשעה
 וטעמו מולדת שירי לשיר כדי

מתם. של המרוקאיים תבשיליה
 השעה עד נמשכה המסיבה

 מש< ספוגי תו כבר אז בלילה.
משובחת. מתוצרת אלכוהוליים
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