
השימלה נבחרה כך
מה החל השלישי. ביום •
 החלו בערב, וחצי תשע שעה

 חלקם ~ אנשים מתאספים
 ה- של בביתה - ידועים

 גן־צור. שושנה אופנאית
המת של הסופי המיספר

.14 היה כנסים
 שולחן סביב הסבו הכל

 לעייפה, ומשקאות מזון עמוס
 ״סמול- קיימו דרינק, לגמו
להת בסבלנות וחיכו סוק"
השמ האווירה האקשן. חלת

 בשיפ-סיפה רוויה היתה חה
הגיע. זה ואז וציפיה, מתח

 בכינוס המשתתפות אחת
רעיי בסיוני, נגואה הלילי,

 ונעלמה ממקומה קמה בישראל, המצרי מיופה-הכוח של תו
 נעשה בעלה, מוחמד, החדרים. באחד האופנאית בחברת

 ניסו בינתיים אשתו. נעלמה שנו הכיוון לעבר והביט מתוח
 שהוא בנשף הפתעת-ההפתעות תהיה מה ממנו לסחוט הכל
המצרי. יום־המהפכה לכבוד השבוע עורך

 מנצנצת כחולה, פאייטים בשימלת נגואה יצאה או־אז
 השימלה כפיים. מחא לא קהל-החברים ראש. ועד רגל מכף

נגואה. של כשימלת־הנשף מהפרק ירדה
 - שוב נשחור-זהב. בשימלה חזרה דקות כמה מקץ
 אפודה, בשימלה והופיעה שבה ונגואה ולכאן, לכאן תגובות

 והעדיים - שימלה כל בשחור־לבן. בשימלה - אחר־כך
התואמים.

 על-ידי תהומית וברצינות בכובד־ראש נשקלה הופעה כל
הצלחות. על שהועמסו בגבינות לביס ביס בין הנוכחים, כל

 נידנודי-ראש שקצרה בשימלה נגואה הופיעה לבסוף
 האופנאית, שאלה בעד!" ■מי וקריאות-התפעלות. חיוביים

אל-על. כפות-ידיים 14 הונפו ומיד
 הצעות״שיפור לו והיו מהורהר קצת נראה שמוחמד נכון

 רצינית, בהתייעצות שהוחלט, אחרי אך השימלה, לגני
 שביעות־ ניכרה - השרוולים את ולקצר השסע את להאריך

 נגואה אחר-חצות. וחצי 1 כבר היתה השעה פניו. על רצון
הנבחרת. בשימלה הקהל, לתשואות סיבובים, כמה עוד סבה

 הלילה באשמורת פה-אחד שנבחרה השימלה נפל. הפור
 עמוק, שסע בעלת לבן, בצבע אמיתית, שימלת״כלה היא

 הבעל, מוחמד, הכתפיים. על ופאייטים רחבים שרוולי-עטלף
 סמוקינג לובש כשהוא בלבן, הלבושה כלת־הערב לצד יעמוד
משחור. שחור

בסיוני נגואה
בבוקר וחצי 1ב־

 בשם בתל־אביב לכל הידועה
 תינשא הגיינגיית, מירי

 לא עדיין קית. הבריטי, לידידה
 המישפחה תחיה היכן ברור

בארץ. או בבריטניה — החדשה
 שבועות, חמישה אחרי ■

 שוחרר גבוה. בחום קדח שבהם
 החינוכית, הטלוויזיה מנהל

 לביתו, לורברבוים, יעקב
על למאבקיו בקרוב יחזור והוא

 הטלוויזיה עם שעות־השידור
הכללית.

 מה לא זה היום של הנוער ■
 11 ה־ בן בנו עובדה: פעם. שהיה

 המערך, סיעת יושב־ראש של
 השבוע סועד נראה אדרי, רפי

 הנאה, הבן במיסעדה. אמו עם
 סיפר הטובים, הנימוסים בעל

 ועל חברתו על תהומית ברצינות
אם כמה, להחזיק ש״כדאי כך

 של לביתו המצלצל כל ■
שפירא אברהם הרב־ח״ס

 נשי קול לשמוע בוודאי מופתע
 בשעות גם לו העונה צעיר,
 בבתו המדובר המאוחרות. הערב

 שחתונתה רוחל׳ה שפירא, של
 רוחל׳ה לכל. זכורה המפוארת

 שהיא מכיוון בבית־הוריה, שוהה
הריון. בשמירת

 התרחשה שכזאת פגישה ■
 אבו* אהרון חבר־הכנסת בין

 כלא־רמלה, מפקד לבין חצירא
 נפגשו השניים חן. פרץ

 שערכו בקבלת־הפנים במפתיע
 דופון פייר הצרפתי השגריר
 יום־הבסטיליה, לכבוד ורעייתו

 זיכרונות להעלות החלו ומייד
 הסתבר השניים, מצעירותם.

 באותו למדו הנרגשת, מהשיחה
 הם הסיפורים ולפי בית״הספר.

שם. למדו רק לא
 במי ,בבוקר הרביעי ביום ■

 מיכאל שקיים סיבת־עיתונאים
 בנק- של הטרי הנגיד ברונו,
 שהרבה יודע ״אני אמה ישראל,

 אני — העיתונאים — בזכותכם
 בזה חלק יש לעיתונות פה. יושב
בבנק־ישראל!״ יושב שאני
 בלב חברים היו הם פעם ■

 ״דויד נקראו ואפילו ובנפש,
 לדייוויד הכוונה ויהונתן״.
 שאף גפן, ויהונתן ברוזה
 התפרסם בינתיים יחדיו. הופיעו
 הספרדי. הגל על ורכב ברוזה
 השבוע, לחו״ל. נסע זה אחרי

שעו המתישות החזרות באמצע
 הפנים, על החדש למופע גפן רך

 לביקור שהגיע ברוזה הפתיעו
 רחל (ראה ארצה קצרצר

 הופסקה החזרה המרחלת).
 אמר ברחה למסיבה. והפכה

 ארצה לחזור החליט שכמעט
 היה שגפן אלא התרגשות, מרוב
 את לארוז לא־פחות נלהב

 לברוזה ולהצטרף הפקלאות
בחו״ל.

 בליל־שבת הצדיעו הכל ■
 הפרימיירה בהופעת בסן, לדני
 תיסלם חברי שם היו שלו.

 משינה, חברי זיכרונה־לברכה.
 הגיעו מדוע ריטה. — וכמובן
 הגיעו תיסלם חברי כולם?

 בסן. לחבר־להקתם, להצדיע
 מפני שם היו משינה חברי

 חבר- של אחיו דיין, שנאור
 את מלווה דיין, איגי הלהקה

לבע התלוותה ריטה ואילו בסן
 המלווה קליינשטיין, רמי לה,
בסן. את הוא גם
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 (בחליפה מהטה למנצח מימין בכיכר״דיזנגוף. בערב השלישי ביום

 ראש־עיריית להט, יץ'") שלמה(״צ - ומימינו בוכמן, גא ניצב בהירה)
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 על כשפיקד הנורא", כ״זיגל שהתפרסם מיזיגל מימיו
 הופיע במישטרה, הידועה יחידת״החקירות

 על שפוך וחיוך מפוספסת, בחולצה זיגל, כאזרח. מישטרתי לאירוע
הטיל. ששמו במורא להיזכר היה וקשה למדי, חביב נראה פניו.

 אומרים, כך שחור, חתול ■
 עסקני־חרות בין לאחרונה עבר

 כץ. וישראל ליבנת לימור
 יורם של נעבר יד־ימינו ליבנת,
 במחנהו צבעונית ודמות ארידור

מוע היתה שרון, אריאל של
 למישרת הזה המחנה מטעם מדת

 המנ־ לצרכנות. המועצה מנכ״ל
לב עדה היא הנוכחית כ״לית

במשך שתיקה על שמרה זו נון.

 לידידיה כי אם ארוכים, חודשים
 הפנימיים התככים על סיפרה

וד הסתבר, ליבנת, היומיומיים.
 נכנסה לכן סובלנית. פחות תה

 של ימינו יד כץ, עם למתיחות
 ה־ תואר שר־התעשיה״והמיסחר.

 כיום רחוק פנים, כל על מנכ״ל,
האח בחודשים משהיה מליבנת

רונים.

255113 חזה חעולם


