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 שושנה, אצל בגדיה את קונה נגועה חברתה.
 גלביה מתנה לשושנה הביאה נגועה אותם. המתכננת
זהב. והרקומה קטיפה מבד העשויה ממארוקו,

 מרגלית אילנה התצוגות, מנחת התיישבוהויצפה על
 את השניים סעדו וכן הקברניט ובעלה

יחד. גם ובשולחן בכיסאות להם משמשות כשהמרצפות ארוחתם

 הממונה אשת חגגה השישי יום ף*
 נגועה המצרית, השגרירות על ^

 חברתה, בבית הולדתה, יום את בסיון
צור. שושנה האופנאית
 חבריו כל את הזמינה שושנה
 השגרירות על הממונה של הקרובים
 בקומה הנמצאת לדירתה, המצרית

 פינקס רחוב ממגדלי באחד העשירית
בתל־אביב.

שושנה ביטלה עצמו החגיגה ביום

 וצימצמה רקדנית־הבטן הזמנת את צור
 בשל פירסומה, ואת המסיבה היקף את

בצור. שאירע האסון
 היו למסיבה שהגיעו המוזמנים בין

 והאופוזיציונר היחידי המנדט איש
 אייבי תל־אביב, עיריית של היחידי
 ואשתו עובדיה ג׳ורג הבמאי נתן,

שדמי. נעמי יפה עם ומז״כלית
 אל־אלפי ד״ר הגיעו מרמאללה

 יוצאת מימי, הבוטיקאית ואישתו
 של הערבי השותף בא מעזה מיצריים.

 בץ אשמם. אוניאל וייצמן, עזר
 רופאים הרבה גם היו האורחים

 שאיתם הרופא, אסף מבית־החולים
 עבודתה בשל שושנה מיודדת

בבית־החולים. כמתנדבת
 משקאות בהגשת נפתחה המסיבה

 עברו אחר־כך קלים. וחטיפים
 שאותה הכבדה, לארוחה המוזמנים

 הארוחה, שושנה. של אמא הכינה
 נו הממונה, אשת21 בתהמזרחי, המיטבח טהרת על שהיתה

 המו את להטעות
יום־ההול נר את כשכיבתה לגילה.

 הליכוד ח״כ של אשתו שטרית, רותמימה זוג
 נגועה של חברתן היא ששרית, מאיר

שושנה. אצל קונה היא בגדיה רוב את צור. שושנה ושל

מחו צור שושנה האופנאיתהבית בעלי
 שושנה בעלה. עם ללת

בטיוני נגועה של יוס-ההולדת מסיבת את אירגנה
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 שירים ששרה אדם, זמירה(״זמי״)
 ומארגנת וישנים טובים ישראלים

 זמי של אישיים וחברים בציבור. שירה
 לשיר באים היו הרחוקה, מרמת־הגולן

המקומי. הקהל ועם איתה
 נמצא והוא חדש, בר לזמי יש היום
 בתל־אביב. מיניסטור בלונדון
 התקיימה. לא עדיין הרישמית הפתיחה
ושרה. המקום את זמי מריצה בינתיים


