
 ולעסו סביב סביב שעה אותה ישעמרו
ולעסו.

 פניו כשעל נכנס פרס שימעון
 מערכת (בתום רחב. חיוך — כמובן

 כבר בוודאי ארוכה. כל־כך בחירות
חיוכים.) מרוב הפה לו כואב

 אמר האחרון." הרגע עד עבד ״פרם
 באסיפה היה ״הוא הרבים. מעוזריו אחד

 ,7 בשעה בדיוק אותה וסיים בצפת
באופן מערכת־הבחירות כשמסתיימת

 אל צעד פרס הנה." בא ומשם רישמי.
 הוא מלך. כמו וגאה זקוף החצר, תוך
 עד הרגע, באותו לפחות המלך, היה

 את ממנו וקטף חדש מלך שהגיע
הכתר.

 הוא וייצמן. עזר היה החדש המלך
 קדימה צועד מרץ, מלא כרגיל נכנס,
 את מאחוריו משאיר כשהוא באון,

 במשך אחר־כך אותו שחיפשה אשתו,
את ראה מישהו עזר? ״איפה הערב: כל
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רביו. יצחק של ידו את לוחץ בתמונה: בפתח. המכובדים האורחים

 מאיר ח״ב של אישתו שיטרית, רותיהאוץ תוצרת
 ממלא של אישתו בטיוני, ונגואה שיטרית,

בן־צור. שושנה המעצבת שתיכננה בשמלות שתיהן המצרי, השגריר מקום

ך1 \ | ן |1\  בךאליעזר בנימין(״פואד־) ן11ך
^ אצב־ את מלקק (משמאל) 11-1,

ובולם טוב בבל עמוטים היו סביב השולחנות עותיו.

 עמר, שלמה מימינו והשתיה. האובל על התנפלו
 רק היוו הם וייצמן. עזר של ברשימתו 3 מט' מועמד

המהפינה. יום במסיבת יחד מנציגות קטן חלק

ך 11111*1 |1ך | שנראית טבידור, של אישתו טבידור, רעיה ומשמאל עם (מימין), טבידור מנחם |
הופעתם יותר, או פחות היתה, זאת ונהנית. צוחקת הארו־ באמצע בחוץ, הלשון ן 111-1 11111 #

טבידור. ורעיה מנחם של האחרונה הרשמית שר״האנרגיה, מודעי, יצחק עומד באמצע חה.

עזר?"
 ידיים, לחץ לאורח, מאורח עבר עזר

 ״תודה וענה ״בהצלחה" איחולי שמע
 כשלא גם רבה" ״תודה ענה הוא רבה!״
 הוא האנרציה. מכוח בהצלחה, לו אמרו
 אמא אחרי כמו ואחריו, חיוכים. שפע

 בסדר יחד, רשימת אנשי כל היו אווזה,
 בן־אליעזר, (״פואד״ו בנימין יורד:
 ביותר, צמוד הערב כל הלר שני, מקום

 ■מקום עמר, לשלמה זוג־יונים כמו
 אותם בדק הוד מרדכי(״מוטי״) שלישי.
 צופה כשעליו העין, בזוית מרחוק
 בחליפה. תמיר, (״אברשה״) אברהם
חום. מרוב מזיע לבנה, וחולצה עניבה

 בשימלת שבע, מס׳ לאופר, מרים
 האורחים. בין היא גם עברה פסים,

 חיבוק אותה חיבק בווייצמן, כשנתקלה
 אתם ״נו, סביבו: הנוכחים לכל ואמר עז

 וגם יפה גם כזה? דבר פעם ראיתם
 היא בכנות, חייכה מצידה. היא, חכמה!"

 של רחב חיוך זה מה יודעת לא עוד
 בגד. כמו שלובשים חיוך פוליטיקאי,

שלו. והחיוך אירוע כל

ם ^ צרי מ  ה
א ^ עלגו ל ג

 רעיה, עם בא סבידור נחם *ץ
 מהול חיור היה לשניים #■/רעייתו.

)58 בעמוד (המשך
 שאמר וייצמן, של ברשימתו 7 מט׳ לאופר, מריםוחכמה יפה

 להופיע מרבה חבמה.׳ וגם יפה גם ״היא עליה:
האשה״הקבלנית. בידוע, היא, ברנוביץ, נשואיה, שלפני שמה עם
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