
 מזמן אומני (״שמוליק״) שמואל על
 ומשועמם, שקט היד, שהוא לא דיברנו. לא

 ומשחק נשים של הרגילים שהעניינים אלא
 היה שלא משתנים בלתי כל־כד אצלו היו
לכם. לספר מה לי

 בנמל- סוור פעם היה הוא תזכורת. קצת
 כתיה השחקנית ידי על והתגלה חיפה

 בתשובה. לחוזרת הפכה שבינתיים לנצט
 דאז, בעלה שביים בהצגה יחד שיחקו הם

השחק־ ברשימת הוא ומאז פריי, פיטר

אומני שמואל
רב לאותו מרב,

 בדיזנ־ פאב גם לו היה פעם בישראל. נים
 הוא בעברו: אפלה אולי נקודה, ועוד גוף

 באונס כשנאשם בכלא חודשים כמה ישב
ידידתו. גם שהיתר, סטודנטית־מלצרית

משם. לצאת הספיק כבר הוא ובינתיים
 פרשת הוא לכן לספר שרציתי מה אז

 במספר. השלישית האחרונים, נישואיו
 היום שהוא אומני, פגש שנה כחצי לפני

 לשם שעונה אדמונית בחתיכה ,45ה־ בן
 ככה כי ז רזיאלה למה רזיאלה. האגדי

 לבן קיוותה בטח היא רצתה. שלה אמא
 יצאה אבל רזיאל, דוד את לה שיזכיר

בת. לה
 לרבי ללכת והחליטו התאהבו השניים

אותם. חיתן שגם
 נסעו גם הם העם כל כמו להיות כדי

 אבל ירח בדיוק לא בלונדון. לירח־דבש
 היה הכל הראשון בשבוע בטח. שבועיים

תלו שמעתי לא פנים כל על אני בסדר.
 אבל לריב, התחילו הם כך אחר נות.

 בדירה והתגוררו לארץ חזרו הם בשקט.
חוד כבר ומאז, בתל־אביב, רזיאלה של

 צעקות על שומעת הזמן כל אני שיים,
 .זה את למי, שובר מי שבירה. וקולות

 זאת בכל יודעת. לא באמת כבר אני
 נוספת פגישה קבעו שהשניים לי סיפרו

לש עדיין הספיק לא שבוודאי הרבי, עם
אותם. כוח

 :הוא בו. קינאו שהכל זוג היה פעם
ובעבר ישראל קול כתב תבורי, אבנר

 תכו־ ריכי והיא אחרונות ידיעות כתב
 ידיעות כתבת ונאה, בלונדית צעירה די,

אחרו ידיגוות כתבת בעבר וגם אחרונות
נות.

 אחר־ נפרדו, הם להם. הסתדר כך כל לא
 ידירו־ עם לגור עבר אבנר התגרשו. כך

 קור, דוב הלאומי הביטוח דובר מנוער,
 מבטיח, צעיר עם לגור עברה ריבי ואילו
גלד. גדי

 אצל משהו קרה אם יודעת לא אני
 לא דירה. שינה אבנר אבל וגדי, ריבי
 הלאומי. הביטוח עוד לא קול, דוב עוד
הסי את יודעת לא אני מתוודה, אני שוב
 קטנה היתר, שהדירה להיות יכול בה.

 חופשה רצה׳ שהוא להיות ויכול עליו,
 יודעת כן שאני מה לגבי אבל קול. מדוב
הסיפור. מגיע

 אחד כל סתם רומן שלנהל מסתבר
זו עתונאית, עם רומן לנהל אבל יכול,

תכורי אבנר
העיתונות בעולם להישאר

 כמו להרגיש כדי אבנר. של האובססיה
 כתבת של הקבוע החבר עכשיו הוא בבית,

 למוסף־השבת, סיפורי־צבע לנושאי מעריב
 בלונדית לא אמנם מיכל מירון. מיכל

 ריבי כמו בולטת לא גם היא ריבי, כמו
 אבל ריבי, כמו בעתונות ותיקה לא וגם
אבנר. של עכשיו והיא עתונאית היא

 העתר לזוג לאחל שלא אפשר איך אז
? פוריה וכתיבה טוב כל הזה הצעיר נאים
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הריון

 על מרחמת גם אלא זה, רק ולא עליכן. מתפלאת ממש אני
 טובי, ברוב אני, שהפגנתן. הנוראה היכולת וחוסר חוסר־היוזמח

 המבוקשים אחד רווק, על סיפור שבועות כמה לפני כאן פירסמתי
 ואני עשיר, פעם ועוד עשיר, פיקח, להמציא. יכולה בכלל שאני

 פשוט י יודעת אני איך שיגעון. בעל להיות יכול שהוא יודעת גם
 העדות, משאר סליחה מבקשת מיד אני עיראקי. ממוצא הוא מאוד,
 עיראקי, ממוצא בעל אבל גזענית, לא שאני מצהירה גם ואני

 מושלמת נוסחה זאת שמנמונת וקצת בלונדית יפה, עם שמתחתן
לגן־העדן.

 עשיתן לא בעצם ובזבזתן. הרסתן הלכתן, ? עשיתן אתן מה אז
 בטנכן פרי את אלא אתכן רוצה לא כבר הוא עכשיו דבר. שום

בלבד.
 היורד, הישראלי המיליונר דלל, ראובן על מדברת כמובן אני
 מלווהו טוען כך ולאחרונה, נפט, מקרקעין, בעיסקי קריירה שעשה

 טבעות־זהב העדויות ידיו, הניח תוראל, איציק והנאמן התמידי
תוך־יבשתיים. אמריקאים תעופה בקווי גם יהלומים משובצות

 ישראלית מחפש ״יורד עיתוני-ערב? כשפתחתי ראיתי מה אז
 בכך, די ולא מיליון־לירות.״ שלושת־רבעי ומציע ילד, לו שתלד

 לפחות בעליו, את שהפך מאוד, מרשים ציטוט שם שיש אלא
 להציע ״יכולתי :נשגבים אידיאלים ובעל חסיד, לאיש בעיני,

 במפורש אני אבל גדולים, יותר הרבה סכומים המתאימה לבחורה
 המעוניינת בחודה רק להשיג מטרתי אין שכן כן. מלעשות נמנע

 אשר חיובית אישיות בעלת צעירה אלא כעסק, בלידת־תינוק
 אישית טובה עשיית בהריון ותראה אותי תבין בעיני, תמצא־חן
הגבר. נאום עבורי.״

 עושות ולא פתיות כמו עומדות טיפשות נערות אתן, מה אז
 שמעתי אפילו ? כאלה מציאות למצוא אפשר איפה ?״ כלום

ישרא בלונדית אחרי בחיזור דלל, האדון עסק כאשר אחד, שערב
 עשרים איזה הלארג׳יות, בשביל ככה חילק, הוא משגעת לית

 ולא יושבות לנישואין המועמדות כולכן ואתן, קארטייה. שעוני
כלום. עושות
 המעוניין שהגבר יודעת אני איך שואלות בטח אתן עכשיו אז

 מזה יותר ועוד דלל. אכן הוא שמו״ ״בעילום הצהרונים לפי
חושפת שאני מכשפה שאני ואומרים אותי מקללים בטח אתם

דלל ראובן
ר מחי בכל־ ילד

 הזה הלוקש את כל, קודם לכל. תשובות לי יש הזה. המסכן את
 לא אבי אבל אותי. גם להאכיל ניסה הוא ילד״ לי ״עשי של

לו. האמנתי לא פשוט אני ? בלעתי לא למה זח. את בלעתי
 לכל מאמינה כלל בדרך אני כי מאמינה הייתי לדלל אולי

 אותי. שמחשיד מה זה תוראל איציק עם שלו החברות אבל אחד.
 כמוני מי כי רגשני. פירסומת טריק היה שזה חושדת פשוט אני

 מיליונרים הוא העיקרי מומחיותו ששטח תוראל, שאותו יודע
 הלב מכל מתנות ונותנים מסעדות שולחנות על כספם המניחים

 יחסי- איש גם אלא מוסמך רכילאי רק לא הוא שלם, הרחב
 תגיעו לאחד אחד תצרפו אם אז מוסמך. כל־כך לא אבל ציבור,
אליה. הגעתי שאני מסקנה לאותה

ילדו לעשות רוצות עוד אתן

 הידידות אבל טובות, שנים בכמה ממנה
 הטרגדיה, באה אחר־כך איתנה. היתד, שם

 של לבית חזרה ואני נפטר, הזה החבר
 ההורים רע. שם לה שהיה לא ההורים.

 מתקדמים הורים דווקא הם וג׳ואל אני של
 על להתגבר לאני עזרו גם והם ומבינים,
 אני החליטה אחד בהיר יום אבל המשבר.

 פרטית בפינה ורוצה גדולה ילדה כבר שהיא
משלה.

 הזה הממזרי החיוך את מיד תורידו
 בגלל דירה צריכה לא היא מהשפתיים.

 לכם יש מאשר יותר לה יש מחזרים.
בכים. שקלים עכשיו
בפי בשקט לבד, להיות רוצה פשוט אני

 דירה מכם למי יש אם אז משלה. נה
 כסף, רק עבורה רוצה והוא להשכרה,

 נא אחרים, מלוכלכים רעיונות שום ולא
 את אבדוק שאני אחרי אלי. להתקשר
אני. עם אותו אשרך אני — שלו הכוונות

אוחיון א:י
ההורים מבית לצאת

דידה מחפש יופי
 עליה כל קודם בווילה. לא אפילו אני, כמו

 מוכנה תהיה היא ואחר־כך אתכם לאהב
באוהל. אפילו איתכם לגור

 הבולטות החתיכות אחת היא אוחיון אני
 בירושלים, הממשלתית העתונות בלשכת
 יש שבו כזה, במישרד לי, והאמינו
 להיות ניר, וליאורה רמבאום לינדה
 לה יש ממש. של מחמאה זו בולטת חתיכה

 אחותה היא לאני. טובות תכונות כמה עוד
 םגן־ראש של מזכירתו טל, ׳ואלג של

 עלה־ בחורה אבל ייין, ייגאל הממשלה
טל. יק שמואל הרדיו כתב של אשתו גם שהיא כיפק,
 כאלה תכונות עם אחת פתאום מה אז

מבוגר חבר, היה לאני ז דירה מחפשת

 קופצים. אתכם רואה כבר אני הנה
 דירה אבל להשיג, בעיה זה יפה בחורה
 בשבילכם. סיפור לי יש אז למצוא, אפשר

 אוחיון אני מחפשת שאותה הדירה :אלף
 בירושלים ודירה בירושלים, להיות צריכה

 מחתונה. קשה יותר אפילו בעיה הוא
בחורה בדירה קונים לא אתם מזה, חוץ
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