
 ייראה הוא כמה עד לה להסביר נים־ הוא
 המנגנון, ממחלקת הקוליגות בעיני אידיוטי

 סי- בלי המזכירה את לו להחליף יבקש אם
 את אשתו סיימה ההצגות,״ עם ״תפסיק בה.

פסיכולוגי. באופן שוב הדיון,
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 שלנו הטוב לאיש הזדמן מחרת,
 מעמיתיו. אחד בפני מר־גורלו את לתנות /

 ״אתה עמית, לאותו אמר בדיחה,״ ״תראה
 משנה יותר כבר שלך המזכירה עם מתעסק

 שמתי לא ואני מילה. אומרת לא ואשתך —
 רוצה ואשתי — שלי המזכירה על אפילו יד

ה על דעתך מה אותה. אסלק שאני כבר
הזה?״ צחוק

 לפ־ להיפך. בכלל. צחק לא שהעמית אלא
 הסתמן ואז, מאוד. מהורהר נראה הוא וזע,

שלו. הדון־ז׳ואני השפם על ממזרי חיוך
 לחש השנה,״ רעיון את בשבילו לי ״יש

 גאוני ״רעיון המקטר. לידידו בדרמטיות
מזכירות.״ נחליף בוא ממש.

שלנו. הטוב האיש תהה זה?״ ״מה
 בדיוק לא ״זה העמית. הסביר ככה,״ ״זה

 יודעת היא אשתי. עם חושב, שאתה כמו
חו אתה מה דרורה. ובין ביני שהולך מה

מה הריחה היא מאצבע? אותה שעשו שב׳
לש שכל מספיק לה יש אבל הראשון. יום

 אני עלי, תטפס היא שאם יודעת היא תוק■
לעשות? ■יכולה היא מה אז הכל. אכחיש

 יודע, אתה נעים. לא זאת בכל מה? ״אבל
 המתח למשרד, באה כשהיא ביחוד מתח. יש

 צריך אתה עליון. למתח שם הופך הגבוה
 בדרורה, תוקעת שהיא המבטים את לראות

 מת־ הייתי מזמן כבר אני החיוכים. מאחורי
כאלה.״ ממבטים פחם

ש ^ ב אי טו  שעות 24 לקח שלנו ה
 — כך העמית. הצעת על בחיוב להחליט /
 נפטר גם — אשתו של מהלחץ נפטר גם

 החב- בפני אידיוט מעצמו שיעשה מהחשש
 דבר של בסופו שהיו המנגנון, ממחלקת ר׳ה

 והיו לבקשתו, האמיתית הסיבה את שומעים
 עשה וגם — ימיו סוף עד ממנו צוחקים

 אחת. באבן ציפורים שלוש לקוליגה. טובה
מזכי שהחליף לאשתו בישר וטוב־לב, שמח
כבקשתה. רה,

רצו את השביע האשה של הביקורת סיור
 מלאה חתיכה ,35 כבת היתה דרורה נה.

 בעלה. של הטיפוס לא בהחלט אבל — ונאה
מרוצה. היתה האשד,
המ שלו דרורה מרוצה• היה העמית גם
ה למרות התורן, חלום־חייו להיות שיכה

 במשרדו. שישבה והחתיכה החדשה מזכירה
בחיים. קורים כאלה דברים גם

 מספר תוך מרוצה. היתד, אשתו וגם
 המדוייקת למסקנה הגיעה במשרד, ביקורים

 אין — החדשה המזכירה לבין בעלה שבין
רומן. שום

ש לחשוד, לרגע, אף דעתה על עלה ולא
דרורה. עם הרומן את להמשיך מסוגל בעלה

הסוף. לא עוד זה חכו, אבל
 הרעיון, את לראשו הכניסה שאשתו לאחר
 אותה שמזכירתו, שלנו, הטוב האיש החליט

 לא חתיכה באמת היא אחרים, לשדות שלח
עמי עם יחד — עימד, נפגש החל הוא רעה.

לפילגשו. הפכה קצר, זמן תוך ודרורה. תו
 כשכל ביחד, הארבעה עתה מבלים כך,

 שב־ וכולם רעהו, מזכירת את מפלגש אחד
החדש. מהסידור עי־רצון

כן, ץ ת א כו  לנ- יודעות שאינן הנשים ר
הממ — חכמה ,איזוהי הכלל: לפי הוג !

 שלעיתים אלא זאת, רק לא בסבלנות.׳ תינה
 של אשתו כמו פתוחה, בדלת מתפרצות הן

נזקים. וגורמות — שלנו הטוב האיש
 נסיבות הן לכך הסיבה קרובות, לעיתים

ם וקשרים י א ר נ — כשרים לא הם כאילו ה

רוזוב. בפני הממשלה את המייצג האיש —
שווה מיקרה כי ברור העניין, בנסיבות

 שכן, סיפרתי. עליהים המיקרים משאר נה
 בין הקלאסיים היחסים התרחשו לא כאן
למזכירתו. בוס

 שטח והמזכירה רוזוב קנו שהתגלה, כפי
 הילל ברחוב החדש המסחרי המרכז בבניין

סוכ לפתוח המזכירה תיכננה שם בירושלים,
 רוזוב, של מוצריו למכירת ראשית נות

ל השניים החליטו העסק, התפרסם כאשר
יח היו רוזוב ובין ״ביני הרעיון. על וותר
ל שולמית. הסבירה בלבד,״ ידידותיים סים

 שה־ מאחר מהעניין, רוזוב נרתע דבריה,
אי־נעימות. לו גרמו בנידון פירסומים

מס להסיק ממהרת היתה קלת־דעת רעייה
 שהאמת בעוד זו. מפרשה נכונות לא קנות
 הנוטה יהודי פשוט הוא שרוזוב — היא

ל —במגע עימו הבאים עם בקלות להתיידד
 מצויינת הוכחה נוספות. משמעויות כל לא

ה מחלקת של הקודם מנהלה עם גם לכך:
 התיידד והתעשייה המסחר במשרד טקסטיל

 סיים מנהל שאותו לאחר קצר זמן רוזוב.
מתפ התפטר הוא התעשיין, עם המו״מ את

 של עורך־דינו להיות עבר בממשלה, קידו
רוזוב.
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 אקרובט להיות האדם צריך פעמים,

 החבל עם ולהלך להמשיך כדי ממש, /
 העולם, בפני המז־פילגש הצגת שבין הדק,
 מפני הסוד שמירת לבין — למעמדו כיאה

האשה.
האופוזיציה במפלגת העסקן של במקרהו

 את לקבל הסכימה האשה
— לביתה המזכירה־הפילגש וו^£ * ■■■11־1 ?■׳ד* —

ממנה. יתגרש לא שבעלה העיקר
למהד כשרים הם דבר של שלאמיתו בעוד1

 להיראות העלול למצב קלאסית דוגמה רין.
ש הסיפור הוא באמת, שהוא ממה שונה

 המסחרית השותפות בדבר השבוע, התגלה
 גרשון הטקסטיל, איל הידוע, התעשיין בין

 — וסברינה גיבור המיפעלים מבעלי רוזוב,
 מנהל של מזכירתו — אביטל שולמית לבין

והתעשייה המסחר במשרד הטקסטיל חטיבת

ה דווקא הישועה רעיון את העלתה הידועה,
מזכירה.
 ודוגמנית־ דיסקוטקים נערת גבירץ,* דורה
 למבקרי יותר מוכרת היתד, חובבת, עירום

ל מאשר תל־אביב, צפון של הדיסקוטקים
זאת, למרות מפלגות. ועסקני פוליטיקאים

מוסווה. השם *

 מרכזית לדמות קצר, זמן תוך לפתע הפכה
המפלגות. עסקני של הרכילות בשיחות

 היא כי בעיר, שפשטה השמועה הסיבה:
 הבכירים מעסקניה אחד עם רומן מנהלת

מפלגה. אותה של
 לאן הגיעה גלים, להכות החלה השמועה

צריך. שלא לאן וגם שצריך,
 זו גם זה, מסוג רבות שמועות כמו אך
בלוף. היתד,

לא. בכלל מקרי. בלוף לא — שהפעם אלא
מוזר. פרט התברר האמת, התגלתה כאשר כי

 ה״ את אחד ערב הוציאה כך, משום עניין.
הבהרה. מבעלה תבעה העולם, לאוויר בעייה

אוי את האשים וכל, מכל הכחיש הבעל
במפלג האופוזיציה איש שהיה מאחר ביו.
 מנסים האופוזיציה. אישי מבכירי ואחד תו׳

לאשה. הסביר פניו, את להשחיר יריביו
■ ; 1■ ■

 דעת על ההסבר התקבל שציפה, פי *•
 לא. חצי האמינה, חצי ככה. ככה אשתו ^

למזכיר התקרית על דיווח המסור העסקן

 החשמל בחברת הבוסים שני
 במזכירותיהם־ התחלפו

הנשים את לבלבל כדי פילגשיהם
הי למציאות, הסיפור בין היחידי הקשר

 עם — להיפגש נהגה שדורה העובדה תד,
עסקן. אותו של ו נ ב

ב ממש, של רומן זה היה לא כאן, גם
ה בן גם רומן. של תחילתו אולי, קושי,
 לדיסקוטק,״ ״באתי זו, גירסה אישר עסקן
 ליוויתי דורה. את לי הכיר ״ומישהו סיפר,
להי ממשיכים היינו כך אחר הביתה. אותה
 הגיע העניין כל איך יודע לא אני שם. פגש

מכו ציבור איש הוא אבי פוליטיים. לאנשים
 כאלה. עניינים לו היו לא פעם אף בד.
לבוץ.״ אותו הכנסתי אני שדווקא חבל
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ה ך* ת  לא הבן. מצד מיותרת האשמה 11 י

 לא וזה לבוץ אביו את שהכניס זה הוא ) 1
 אבל הישועה. היתר, לאבא בכלל, בוץ. היה
תיכף. נגיע לזה

הש זה כיצד היה: בפרשה המוזר הפרט
 ברור כאשר — האבא שם בסיפור תרבב

 היתד, והבן? דורה בין הוא שהקשר היה
 הן כיצד ברור שלא הטעויות מסוג פשוט

תיתכננה.
 היתד, לא זו תיתכן. לא היא ואכן,

טעות.
 שהאבא, זה ידעו, לא ואמו שהבן מה

ה לכל גלוי רומן, מנהל הבכיר, העסקן
 הגיעו זאת, עם יחד מזכירתו. עם אחרים,

 החלה והיא האשה, לאוזני גם השמועות
המכינות הנשים מסוג היתד, לא היא חושדת.

 לעמוד עלולים שהם הסכימו ושניהם תו,
האשה. חשדות יוסרו לא אם בעייה, בפני

התשו את אחד לילה המזכירה גילתה ואז
בדיסקו בעלה עם היתד, היא לבעייה. בה

 — שלה הבוס של הבן את שם ראתה טק׳
דורה. על

 נאמנה, ידידה בעזרת פשוט. היה ההמשך
 השמועה את בעיר מפיצה המזכירה התחילה

 עם בדיסקוטק, שלה הבוס את שראו —
 ציינה השמועה היפהפייה. כוכבנית־העירום

 שכחה אך — הגבר של המשפחה שם את
 התייחסו השומעים כל הבן. זה שהיה לציין
בנו. על כלל חשבו לא המפורסם, לאב מייד

ב כך כל לא השמועה, הגיע שבוע תוך
האשה. של לאוזניה גם מקרה,
ב הייתצבה נוקף, ובמצפון נפעמת זו,
 איזה ״תראה לו: גילתה בעלה, בפני עצמה

 בעיר. מפיצים האלה שר,מלוכלכים שמועות
 שדני* זוכר אתה אלי. שהגיע מה תאמין לא

 הזאת, השחקנית את הכיר שהוא לנו סיפר
 שזה בעיר מספרים עכשיו אז גבירץ? דורה

ה ת  איתה.״ שנפגש א
גדול. אחד שקר הוא המזכירה על פור

הסי־ שגם רגע, מאותו ספק, לה היה לא
או ללא בשקט, חייך רק בתגובה, בעלה,

מהר כשהוא מעונה, קדוש של בפרצוף מר,
 שבישלה שלו, המזכירה גאונית איזה הר
 בהצלחה. פל־כך הזאת הדייסה כל את
—־־<
בדוי. הבן של השם *
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