
ב כ ד מ ל קו מ ־נ או מ ב
 לבוא המעיד שרי את הזעיקו בתחילה •

 של בניו את לקבל לחמישי, הרביעי שבין בלילה
 ממסעו ששב פרס, שימעון ראש״הממשלה

 למכוניותיהם שילבנו אחר־כד למארוקו.
תבואר. .אל להם והודיעו

 מארוקו, מלך של נאומו אולי לשינויי גרם מה
בהצלחה. הביקור את הבתיר שלא

 רק המטוס לרגלי התייצבו הלילה של בסופו
 וחבר־כנסת גבון ויצחק רבין יצחק השרים

 דעת על למקום הגיע הוא ליבאי. דויד - אחד
 על״ידי המטוס, לרגלי למטה, הובהל אן עצמי•

 המיספר בגלל ללחץ שצבנסו פרס, של מקורביו
מקבלי״הפנים. של הזעום
 3 לשעה בבר בחלקם זימנו העיתונאים את
 של אווירה יצרו כך .5ב״ נתת פרס בוקר. לפנות

 באולם הצלמים צבא בואו. לקראת דריכות
האווירה. את קצת שיפר בנמל־התעופה העלוב

 לישבת־ ראש פלג, (״רוליק״) ישראל
 סמנכ״ל שומר אריה העיתונות־הממשלתית,

 עוזרו אסקרוב, וברוך ראש״הממשלה מישרד
 שרודים באולם סבבו ראש״הממשלה, דובר של

 אריה אחר. לכיוון אירגן אחד בל לארגן. וניסו
 דגל־ במקום שיהיה התעקש למשל, שומר,

 אומרת, זאת ״מה לו. נאמר דגל!" ״אין המדינה.
 לא דגל, שיתלו ודרש שומר התעצבן איןד

דגל. היה תלשו. מאין. לו איכפת
עומד שפרס סימו עניבה, להביא אד אסקרוב

 סביר, אורי הגיע. הוא ואכן, או־שו״שו. לנחות
 לענייני״תיקשורת, ראש״הממשלה של יועצו
 לאולם, ראשון נכנס המסע, משושביני ואחד
 תכלת״מזעזע, בצבע בחליפת״ספארי, לבוש

 המלד התראיין שבה לחליפה להפליא הדומה
 לכן. קודם מעטות שעות השני חסן

 לעשות זמן להם היה .מה, בקהל: (התלחשויות
 ונבון, רביו את בחוץ שעידבן אחרי קניות!") שם

 כשארשת־פניו לאולם, פרס סוף־סוף נכנס
מזמן. היתה שלא כפי חגיגית-ממלכתית,

 לצרפתית לאנגלית, עבר בעברית. פתח פרס
 לצידו כלום. אמר ולא שפות בשלוש דיבר -

 עמד הוא קודם אדרי. רפי חבר־הכנסת ישב
פרס. של לצידו לשבת לו אמרו אחר־כך בצד,
 ״שימעון אבן: אבא אמר האלה השניים על
 למארוקו!" אדרי רפי את שליווה האדם זה פרס!

 ביקשו אותה. שיחק אדרי בוקר לפנות 6ב*
 בספרדית. בצרפתית, בעברית, להתראיין ממנו
יכול." לא מצטער, ״לא,

 עוד ואדרי לירושלים. דרכו עשה כבר פרס
 התובענית. העיתונות נציגי בין בסבלנות תימרן

 מזכיר־ ביילין, יוסי הגדולה. שעתו היתה זאת
 פתק: ג׳ואן, אדרי, של לאשתו העביר הממשלה,

 ג׳ואן עם נכנס אדרי ."0645ב־ בירושלים ״ישיבה
 כדי תוך ירושלים, לכיוון בשעטה ופתח לוולוו

לשלום. ניפנופים
במארוקו. נולד כוכב

דן 111 האוט־ הנפש היתה לכלכלה, שר-העל אשת 1ך ו
 ככל - התקבלה אומנם בנשף. ביותר ללה

 במיקרופון, ובהכרזה רמות בתרועות־חצוצרה - ורעיותיהם השרים
 של וברגע למיספרה, הלכה אחרי־הצהריים אותה. ניחם לא זה אך

 אומנם קצוצה. נערית תיספורת לה יעשה שהספר הסכימה חולשה
 גם והלאה. ממנה היה האושר אבל תמיד, במו יפהפיה, נשארה
 לא פרס שימעון כי הודה הוא מאולץ. קצת נראה יעקובי של החיוך
אדם. כל להרגיז - כמובן - יכול וזה נסיעתו, על מראש לו סיפר

 טרחה שלא לטלוויזיה, בניגוד
הקונצרט.״ את להעביר

 3ב־ הופיעה ריטה הזמרת ■
 ואחד בעברית שניים ־ שירים

 בארוחת־הערב - באנגלית
 ראש־הממשלה שערך החגיגית

 סגן של לכבודו פרס שמעון
 בוש. ג׳ורג' ארצות־הברית נשיא
 ריטה התחבקה הופעתה, בתום

 ״איך ושאלה: פרס עם הנרגשת
 לא נהדרת:״ ״היית הייתי?"
 ״מאוד להגיע. התשובה איחרה

דרמטית:״

 של הזמרת היא ״ריטה ■
 חבר־הכנסת הכריז כך המערך:״

 בתום (ליכוד) שוסטק אליעזר
 לעובדה בהתייחסו הופעתה.
 של הפתיחה בטקס גם שהופיעה

״כשא מפלגת־העבודה. ועידת
 כמה בעוד לשלטון נחזור נחנו

אותה:" נוריד - שבועות

 משיריה אחד את בהציגה ■
 ריטה: אמרה - הספן" ״אהובת -

 המילים כותב של ההורים ״הנה.
 היתה הכוונה מולי,״ יושבים

 שנכללו לפיד ויוסף לשולמית
 לארוחת־הערב. המוזמנים בין
 בנם, כתב לשיר המילים את

לפיד. יאיר העיתונאי

 על ההכרזה עם מיד ■
 קם ריטה. של המיועדת ההופעה

 בש״ס, שניים מספר פנחסי, הרב
 מהמקום. רוחו עוד כל ונמלט

 חסך שפירא אברהם הרב־ח״ב
 את עזב שכן המבוכה, את לעצמו

 פי על לכן. קודם עוד הסעודה
 באשה לחזות אין היהודית. הדת

שרה.

 בעת מבטים החליפו רבים ■
 שמעון ראש־הממשלה של נאומו

באנג שנאם פרס, בארוחה. פרס
 בתחביר פעמים מספר שגה לית,

 בשיחות עלה הדבר השפה.
 בתום המוזמנים ביניהם שניהלו
האירוע.

 היטב לשלוט כדאי מדוע ■
 ראש־ בלשכת זרות? בשפות

 גדולה מבוכה שררה הממשלה
 של בנאומו מסויים פסוק לנוכח
 היה: הפסוק השני. חסן המלך

 הביתה:" לך - לו אמרתי ״אז
 אבו־חצירא אהרון חבר־הכנסת

 ומישפחתו ממרוקו שמוצאו
המ למישפחת ביותר מקורבת

 השבוע, בתחילת הסביר לוכה.
 המלך של לנאומו כשהאזין כי

 כי לו הסתבר בערבית־מרוקאית,
ראש־הממשלה של מקורביו

ן ן ך ן ן | 11 ךן | |  כצמד שהופיעו זוהרות, יפהפיות שתי אלה היו חיפה. נעוריו, מעיר טובה חברה מצא |
 בשמות־ קשור הדבר הנוכחים. שאר מכל יותר רוח״הערב את לסמל ושהיטיבו ן 111 11
 חיפאית. בתחרות כמלכות־השלום נבחרו והיהודיה הערביה וזיידנוורג. (מימין) מנצור שלהן: המישפחה

 שהוזמנו הכבושים, השטחים ותושבי אזרחי־ישראל ערבים, של הרבה הנוכחות היתה הערב מתכונות אחת
ודיפלומטיות. חברתיות במסיבות כלל, בדרך נראים, אינם והגליל המשולש מכפרי המוזמנים מאות ובאו.

־|1 \1 ־■■1  סם בעלה, עם יחד מחדש הופיעה בישראל, חברתי אירוע כל פעם מקשטת שהיתה |
ו1 /  בסיוני מוחמד כי ללואיס אמר האורחים אחד לשעבר. האמריקאי השגריר לואיס, \

עזבו. מאז טוטאלי, שיעמום ירד האמריקאית השגרירות שעל בעוד המבוקש, בדיפלומט מקומו את ירש

 מסתבר. מאומה. על מחומה עשו
 ביטוי לאמר נהוג במרוקאית כי

איננו אם ״טוב. שפירושו:
בהצ לר שחיה אז - מסכימים

 שאמר מה זה תלך.״ באשר לחה
 לפרש שהזדרזו ספי ולא המלך

פרס. של מקורביו

 ארצות־הברית נשיא לסגן ■
 כך נדיר. זיכרון יש בוש ג׳ורג'

 רשות־השידור מנכ״ל התרשם
 לפני פורת כשהוצג פורת. אורי
 ארוחת־הערב תהילת עם בוש

 במשכן־ פרס לכבודו שערך
 אורי ״זהו לו: נאמר הכנסת.

 רשות־השידור." מנכ״ל פורת,
 לא ״שהוא בוש. ענה ״הבנתי."

 של יועצו תקן על לארוחה הוזמן
 הכירו ובוש פורת בגין..." מנחם

 בארץ, בוש של הקודם בביקורו
 כראש־ בגין של כהונתו בעת

 גם לו שיש מסתבר ממשלה.
זיכרון. רק לא הומור.

במסד הרעות הלשונות ■
 על מרכלות הכנסת רונות

 חבר־הכנסת בין סמויה תחרות
ראש־ של דוברו לבין אדרי רפי

 אורי פרס. שמעון הממשלה
 חשיפה. ליותר יזכה מי - סביר

לצי ״שלא כתבות. ראיונות.
מונו אישיים, יומני־מסע טוט".
 התחרות בינתיים. לא. ומה לוגים

 פרס אל שהתלוו השניים בין
ביותר. צמודה למרוקו. במסעו

 מודעי. יצחק הבר־הכנסת ■
 הקדימו ימים כמה לפני שעה

 מתכוון ״שר". התואר: את לשמו
 בכנסת ביותר פעיל להיות

 ליציאתה עד שנותרו בשבועיים
 להסתגר בכוונתו אין לפגרה.
 מביכים ממצבים ולהימנע בביתו

לאח שחלו מהשינויים ש־יתכני
במעמדו. רונה

השבוע פסוקי
 פגישת. על וייצמן עזר •

 משותף, דבר להם ״יש חסן־פרס:
 נכד יש לשניהם — חשוב מאוד

מארוקאי!"
_ ברק רסנה
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