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רבות. מחמאות גרר הקורן חיוכה גם בריקודיה. החגיגה באי את והלהיבה

 בחברת אחד, לריקוד הסכימה זאת, למרות בחוגגים.
 בלומנטל, נעמי בתצלום: לצידה צעיר. קרוב״מישפחה

המישפחה. וידידת בנשות־הליברלים פעילה שהיא
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ולהתבונן בצד לעמוד הזמן רוב העדיפה מהתחיה

 התנהלו איך לדעת שמעוניין למי
 שנה, 20 לפני בתל־אביב הלילה חיי

 ״שנות המושג שם, לירושלים. שיעלה
 מציאות זאת נוסטלגיה, אינו השישים״
 מקוריים כל־כך לא הם אולי יומיומית.

 שימחת־ אך הירושלמים, ומעודכנים,
 אצלם וההתפרקות העליצות, החיים,
והלב. מהקרביים באים

 מסיבת את איפיינה כזאת אווירה
 הנגבי, צחי של 30ה־ יום־ההולדת

 ובנה שמיר יצחק של ראש״הלישכה
מזה הנשוי צחי, כהן. גאולה של

 ונשמע נראה לראנדי, שנים שלוש
 השיב העניין, לפשר כשנשאל עצוב.

 עבורו, ביותר קשה שנה זאת שהיתה
 עורף, לו היפנו ואחרים בו בגדו חברים

 הנוכחים שהחברים היחידה ומישאלתו
המע אמונים. לו לשמור ימשיכו הערב

 חשש היה שלרגע עצוב, כה היה מד
 אך גאולה. לאמא וירוץ בבכי שיפרוץ

 לרקוד, המשיך הוא — קרה לא זה
 ראש (״דודודויד היפה. אשתו בחברת
 לחרות הציע קופפרמן, העיר״)

כמה הבאה הוועידה בשולחן להתקין

 הוועידה שאם כדי — רזרוויות רגליים
שמד הרגליים. על יפלו הם תתפרק,

 ראש־ של הכלכלי היועץ סלבין, ליק
 של הדוברת הניג, ונעמה הממשלה

 להדגמת טאנגו, רקדו יעקובי, גד
רובינ אליקים לאומית. אחדות

 והתת־אלוף מזכיר־הממשלה, שטיין,
 ולא איפוק על שמרו נבו, עזריאל

 סמנכ״ל מנע, דויד למחולות. נסחפו
 להב, ורונית הלאומי, הביטוח
 מישקי יו״ר כהן, מוקה של מזכירתו

מרובה. בהנאה רקרו ובית״ר, חרות
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