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קפלן אירית
העיניים ניפקחו

עשת איה
בנימוס דחייה

 ההשתאות היתה הראשון בביקור אז
 החיזורים היו השני בביקור מהחתיכות,

העי אפילו השלישי, ובביקור הזהירים,
מה כמה למקצועיים. כבר הפכו תונאים

 לספר רוצה לא שאני האלה, עיתונאים
 יש כלל בדרך כי שלהם, השמות את לכם
 אישה איזו הקרוב או הרחוק בבית להם

 מישאל. ביניהם עשו זאטוטים, וכמה קטנה
הבחו מכל מי, לציין צריך היה אחד כל

 נערת היא העיתונות, לישכת של רות
מדוע. לנמק וגם חלומותיהם

 לכתוב, יכולה לא אני הנימוקים את
 כן שאני מה יאדים. הנייר שאז כיוון

 הראשון במקום שהזוכה לכם, לספר יכולה
 הרגילים, שבחיים מי עשת, איה היא

 של העוזרת היא סאדאת, לביקורי שמחוץ
לענ קוללו, טדי ירושלים, ראש־עיריית

עיתונוודחוץ. ייני
 אמיתית, יפהפיה לילד, אם גרושה, איה,
 בעתיד, גם אומרים ויש לשעבר, חברה

 עמירם הטלוויזיה של הצבאי הכתב של
 ה־ כל של לחיזוריהם מוקד והיום ניר,

ירושלים. של יפיופים
ז לא הכל, לכם נתתי טלפון ממספר חוץ

ז5̂ י ה'1ו פ ק לו ש
היפה־ קיסלאק, ניכה של הגירושין

 למולטי־מיליונר שנישאה מכפר־סבא פיה
(וסיפו גלים להכות ממשיכים אמריקאי,

 היורדים של הגדולה המושבה בקרב רים)
בארצות־הברית. הישראליים

האחרון: הסיפור הנה
 בית- על־ידי הגירושין אושרו סוף־סוף

 בוקר, באותו לתוקפם. ונכנסו המישפט,
ש אשתו, לחדר הבעל נכנם שש, בשעה
 לה והורה אכס־אשתו, רגע באותו הפכה

לאלתר. הבית מן להסתלק
 שורת על הצביעה היא הופתעה. לא ניבה

 שהיא ואמרה ארוזות, שעמדו המיזוודות,
מוכנה.

 :אמר הבעל אפתעה. לה חיכתה אז
 המיזוו־ פסק־הדין, לפי מיזוודות? ״איזה

 אותן תרוקני לי! שייכות האלה רות
!״מייד
 לתוך מטלטליה כל את ניבה העבירה אז

 ל־ הקופסות את והכניסה קופסות־קרטון,
 פסק־הדין, לפי ונסעה. שלה, רולם־רויס

אליה. עבר הזה הוולס־וויס

טוווב יחוסים
 מעריצה, באמת שאני בחורה יש אם
 אוהבת כל-כך לא שאני יודעים ואתם
 ובלונדיות, חתיכות הן אם בעיקר נשים,

 בירושלים, אחרונות ידיעות כתבת זו
שסי זוכרים בוודאי אתם חבורי. ריכי
 כתב מבעלה, נפרדה ריבי כי לכם פרתי

נש השניים חבורי. אכנר ישראל, קול
ואפילו מאוד, טובים טובים, ידידים ארו

 שלי, למדור שייך זה אם בטוחה לא אני
 מפני שייך כל-כך לא אולי זה שיהיה. אבל

 לכם שאספר הסיפור אם בטוחה לא שאני
בלשית. תעלומה או רכילות סיפור הוא

 מזכירה יש בטלוויזיה הספורט במחלקת
מתכוונת אני בום. כל של חלומו שהיא

 שהוא קמין, קפה משותף: עסק להם יש
 אבל בתל־אביב, כסית קפה כמו משהו

בירושלים.
 רומן ריבי ניהלה מאבנר גירושיה אחרי

 פנוייה. שהיא שחשב מי כל את שהסעיר
 בלר, עוזי עם שלה לרומן מתכוונת אני
 בירושלים, הרופאים מגדולי אחד של בנו

 של יחוס זה הקודש שבעיר לי ותאמינו
 כל וכמו פרחה, השניים בין האהבה ממש.

 ביחד, להתגורר עברו הם אוהב, מבוגר זוג
 להמר מוכנות היו בירושלים שלי והנציגות

 לבסוף שם תהיה כי לעשרה, אחד אתי
חתונה.
 לי שיש משום וחבל. הימרתי לא אני
 נפרדה פשוט ריבי עבורכם. חדש מידע

 ביחסים נשארה היא איתו גם כי אם מעוזי,
 לא שאני חדש חבר לה יש היום טובים.
 הוא כי שמו את לכם לגלות רוצה כל־כך
ן י י ד חזק. נשוי השטח, פני ועל נשוי, ע

 יסתיים וכאשר אם מעניין, רק אותי
 תשמור היא האם הנשוי, עם שלה הרומן

טובים? יחסים על איתו גם

 אלכם של מזכירתו ברכה, לרוחלה
 טובה הכי המזכירה רק לא שהיא כילעדי,

 על שחבל נחמדה, כל־כך גם אלא בארץ,
בעבודה. מבלה שהיא השעות

 זאבים וגם הטלוויזיה, זאבי כל וכמובן,
 במטרה גיששו הטלוויזיה, לבניין מחוץ

מה ולהנות מהעבודה קצת אותה להוציא
 רוחלה הלך. לא פשוט זה שלה. נחמדות
מתגו שהיא חבר, לה שיש לכולם הודיעה

בלב. פנוי מקום שום לה ואין איתו ררת
 שלחו הם ויתרו. כל-כך לא הזאבים

 אל רוחלה, של חברות מיני כל מרגלות,
 הוא החבר אם לבדוק כדי הביתה, תחלה
 להתמודד שאפשר או נהדר כזה באמת
 תחלה של מהבית חזרו המרגלות כל איתו.

 הן התעלומה. את שהגבירו במימצאים
 היו אבל שם, חבר שום ראו לא אומנם

 מתגורר מישהו שעוד סימנים מיני כל
 כפולה, מיטה פרושות, מגבות שתי בדירה.

 החבר את אבל שיניים. מיברשות שתי
 הידידות־המרגלות ראו. לא פעם אף הן

 בתירוץ פעם כל לבית, גיחות עשרות ערכו
 אף החבר אחרת. בשעה פעם וכל אחר
 תמיד השיניים ומיברשת היה, לא פעם

באמבטיה. בכוס היתד.
הטל של החוקרים לכתבים מציעה אני
 החבר אם תומו. עד בעניין לחקור וויזיה

 היא השיניים ומיברשת המצאה, הוא
 הפרם :בינגו ממש להיות יכול זה הסוואה,

בהצלחה. עצמה. תחלה הגדול

אמבטיה מיהרה

תגורי ריבי
עולם חובקת

 שלא ביטחונית הצדקה לי יש הפעם אבל האנונימיים, הסיפורים את שונאת אני
למה. גם ותבינו הסוף, עד הסיפור את לקרוא תגמרו השמות. את לפרסם

 אשת ערכה אותה סוערת, די מסיבה בתל-אביב נערכה שבועות כמה לפני
 לא אני עצמו. בזכות עסקים איש שהוא בעלה, עם ביחד עצמה, בזכות עסקים

 השנים שבעשרים לא תאמינו אבל במסיבה, שהיו האורחים שמות את לכם לספר רוצה
פעמים. וכמה כמה במדור אצלי עליהם קראתם האחרונות
 דירת של הצדדיים החדרים התל-אביביות, במסיבות האחרון בזמן שקורה כמו
 ואשד. אשתו עם גבר בהם ראו תמיד לא והקירות מאד, שימושיים היו המסיבה

בכלל. אותכם מטריחה הייתי לא זה בשביל אבל בעלה. עם
 ולא החדרים בכל אשתו את למצוא ניסה המסיבה בעל כאשר מתחיל הסיפור

 מהשכנים. תביא שהיא רצה והוא כזה, משהו או קרח ,חסר היה פשוט הצליח.
 אמנם היה הוא חדר־ד,אמבטיה. רק נותר בחדרים, שקורה מה את לסרוק כשגמר

לבסוף. נפתחה שהיא עד בדלת, דפק והתעקש, התעקש הבעל אבל מבפנים, נעול
 היא אף שהיתה בצד,״ל, בכירה קצינה עם יחד בחדר־האמבטיה היתד. אשתו

 את עזב פשוט הנדהם הבעל לדמיון. מקום שום השאיר שלא במצב במסיבה, אורחת
 בכל המפוזרים האורחים ואת באמבטיה, הקצינה עם האשד. את השאיר הבית,

נדהמים. החדרים,
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 עיתונאים של מועדון כזה מין כבר יש \
לעיתו מתכוונת אני שער. מועדון הנקרא #
 את כיסו אשר והישראלים הזרים נאים י
 יודעים לא עוד אתם ואם שער, מבצעי כל 1
 שליט של ראשי־תיבות זה שער, זה מה ' 1
 גם אלה אל בארץ. אל־סאדאת אנוור 1 לביקורי קוראים כך — ראשון ערבי 1

 ארצות־הברית, נשיא של הביקור התווסף
סיק העיתונאים שאותם קארטר, ג׳ימי

רו.
 כל את סיקרו עיתונאים אותם בערך

 צעירות אותן ובערך האלה, הביקורים
 העיתונות לישכת על־ידי גוייסו חתיכות

בהם. לטפל הממשלתית
לגילוי הביא

 כמה לכך יש קפלן. אירית את מכיר שלא חיפאי אין
 יותר אותה שמכיר ומי חתיכה, היא אירית אל״ף: סיבות.
 עובדת אירית בי״ת: שכל. גם לה יש כי להישבע מוכן מקרוב,

 יחסי- אשת היא אנשים. הרבה להכיר אותה שמחייב במקצוע
 מי כל את ומארחת פוגשת בחיפה, דן־כרמל מלון של הציבור
בבריכה. טובלת או ברונדו מבלה למלון, -שמגיע

 יפה חיפה. זאבי כל של רחוק חלום אירית היתד, כה עד
 מי לכל הודיעה שאירית משום בה. לגעת אסור אבל וחתיכה,

 את אוהבת נשואה, היא כי לחיזור, קלושה כוונה הראה שרק
חזק. טיפוס גם והבעל בעלה,

 מקבלים היו וכאשר אתגרים, אוהבים אינם האלה החיפאים
 אבל לב, בכאב בקלות, לא ■מוותרים. היו האלה, ההודעות את

מוותרים.
 האמיתית שהאמת כדי לארץ, לבוא היה צריך מצריים נשיא

 לפתע נחתו חיפה, על כמו בדיוק אירית, על לאור. תצא
 מתפעלים שלא זריזים, עיתונאים ומאות■ חשובים אנשים המון
 כמו בקיצור, חדיש. בעל לה שיש להם שאומרת בחודה מכל

אירית. גם כך סאדאת, בגלל קוסמופוליטית לעיר הפכה שחיפה
 הרבה כבר אבל נשואה, היתה אמנם אירית כי התברר לפתע

 בושה מרוב לד. מסתגרת וכדין, כדת גרושה היא חודשים מאד
 מדי חדשים תירוצים וממציאה שלה, היקים ההורים של בבית

 בעלה. את יותר רואים לא מדוע הדודות לכל להסביר כדי יום
 דווקא, שהיו, מהעיתונאים וכמה סאדאת, ביקור של ההמולה אבל

 האמת, את סוף־סוף לספר לה גרמו אירית, של ולטעמה חתיכים
גרושה. שהיא

 אירית אבל חיפה, את כבר עזבו והעיתונאים האח״מים
לצייד. לצאת הכרמל: זאבי נשארה.
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