
דמרטינה שתיל דייקה,
וחזרה לגרמניה

 בצד בסיור־עבודד. זמן באותו הותה ד.יא מרטונה. של לביתזז הלך הוא ראשית
 הייקה. של לביתה קפץ והוא ברירה, היתד, לא כבר כאן נו, גרמניה. של השני
 פינוקים הזה. היום עד שם נשאר היה הוא לישראל, חזרה כרטיס ביד לו היה ולולא
לו. היו לא מזמן כבר כאלה

 הלוהט. הרומן את להמשיך כדי לכאן, בדרך שהיא הבטיחה והייקה לארץ, חזר הוא
 פני את לקבל וייאלץ למילואים נקרא הוא אחרים. בדברים אלה בימים עסוק שתיל

לנערה. יפריע לא שזה בטוחה אני אבל במדים. כשהוא הגרמנית החברה
גרא אדה

הריון שימלח

 לקולנוע בחוג הכיר שאותה לרונית,
ל השניה ובפעם תל־אביב, באוניברסיטת

 בת פיילר, יעל הפמיניסטית, שחקנית
יד־חנה. קיבוץ
 את לעשות עומד שהוא מרגישה אני
יכו שאני מה וכל השלישית, בפעם הצעד

שהפעם הוא, המוכשר לשחקן לאחל לה

 וביד לימים צעיר תינוק אחת ביד קה
 ומסורק. ענק פודל בכלב אחזה ■שנייה
לחישות. נשמעו תאומים,״ בטח לה ״יהיו

 גרא, אלה אלא היתה שלא הגברת,
 בגדי- בתצוגה הציגה לא עודד, של אשתו
לבעלה. לעזור באה אלא הריון,

שדמות י1ש בין
 אחת, כהורה קטן! כל־כך הוא העולם

 רומן ניהלה מלהזכיר, הס שמה שאת
 איש־תיקשורת. עם ומרתק חשאי

יל פלוס נשוי ■שהוא האיש, לפרט. בלי
העו שני על הזמן כל לשמור ידע דים,

 שלו הנשוי שהעולם מבלי שלו, למות
כך. על ידע

ב הסתפקה לא זאת, לעומת הבחורה,
 עוד ורצתה בשבוע- ליום־יומיים מאהב
 פקידה הזו. שהצעירה ללמדכם, משהו.

 חמת־מזג היא מסויים, ממשלתי במישרד
 לה שזורקים בעצמות מסתפקת ואינה
 לכל פעמיים בשבוע, פעם נשואים גברים
היותר.
השי רופא־ את ומצאה חיפשה היא
 שעדיין לי נדמה נשוי, הוא גם שלה, ניים

הס היא וטיפול טיפול בין ילדים. בלי
 חושבת היא מה בתנועות־ידיים לו בירה
הש כל את לה עקר כמעט הוא עליו.
 הטיפול את הפסיק התרגשות. מרוב ניים

פחות. מכאיב בטיפול והחל הדנטלי
המש איש־התיקשורת, חש אחד יום
 סתם או שן־בינה כי בפיו, הזמן כל תמש

מחב ביקש הוא לו. להציק התחילה שן
בת וזו, רופא־שיניים, על שתמליץ רתו

ש שלה, הרופא את לו הציעה מימותה,
 רופא גם הוא טוב מאהב שהוא מלבד

מוצלח.
 הרופא ובעוד לטיפול, בא התיקשורן

ש שהבחורה לו סיפר הוא בפיו מטפל
 שלו. טובה ידידה היא שניהם בין קישרה

 באיזה לדעת ביקש הסקרן התיקשורתן
 היא כמה ועד מדובר, ידידות של סוג

 בציוריות בפניו הרופא תיאר אז עמוקה.
 כשהוא לו נתנה שהיא הטיפול את רבה
 שנרקם הקשר ועל בשיניה, עסוק היד,
מאז. דרשניים בין

 כרגע. אין הסוף. מה לדעת רוצים אתם
 שתהיה מהבחורה דרש איש־התיקשורת

 לה שיש דעתה על עומדת היא שלו. רק
 מוכן זאת, לעומת הרופא, להחליט. זכות

 יצאי איך איש־התיקשורת. עם להתחלק
 לתוכנית״ איש־התיקשורת יפנה אולי ? מזה
בנושא. רדיו
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מילוא רוני
— אין

 רומן על הוא בכנסת הכי-הכי הסיפור
הקואליציה, מזכירת בין בחשאיות המתנהל

 חרות, סיעת ויושב־ראש מלר ירדנה
 מתרחש מה יודעת לא ״את מילוא. רוני

 מיושבי- כמה אוזניי את גילו באמת,״ שם
 למישכן לעלות אותי כששיכנעו הבית,

שם. קורה מה בעצמי ולראות
ו רומן אין התאכזבתי. ראיתי, באתי,

באטיח. אין
 העניין או. השמועות? מקור מה אז
 לפטור אפשר ואי כל-כך. פשוט אינו
 פוליטיים יריבים יש שלסילוא בכך אותו

 מרבה הוא תפקידו בתוקף אותו. המחפשים
 ו־ החרוצה המזכירה ירדנה, עם להיפגש

וב בכישרונה מכירים שהכל הפעלתנית,
 חרות את להחזיק שלה הנהדרת יכולת

ה כתפיה על הקואליציה כל את ולמעשה
צרות.

ה, נשוי שאחיו מילוא,  של בתו לחסי
 לאלישבע נשוי עצמו והוא בגין, מנחם

כ אחרים ממחנות יריביו בקרב גם ידוע
כ וידידותי. חברותי מעניין, שיחה בעל

 לפעמים הוא מישהי עם מדבר שהוא
 על קלות לה נושק או בחום אותה מחבק

המפור קרוב־המישפחה כמו ממש לחייה,
 אלא במלר רק מדמנר זה ואין שלו. סם

 במיש־ העובדות אחרות חינניות במזכירות
כו

 בתל- למצודה ירדנה יורדת אחת לא
מי עם ביחד נוסעת היא ולעיתים אביב,

 ואם עניין. עושים כבר מזה אז נו, לוא.
 ? מה אז הביתה, טרמפ אותה לוקח הוא
 בצבא- קצין חבר, יש שלירדנה מזה חוץ

הקבע.

■ וגרמניה! דירה אלף אלי
 גרמניה. בנות של ליבותיהן את ■שובר מבאר־ישבע שתיל משה הצעיר הכדורגלן

 וופרטאל, העיר בת מרטינה, בשם נאד, צעירה הדרומית לעיר הגיעה שנתיים לפני
 והיה גבה־הקומה. מהצעיר בעיקר אך מד,מידבר, נהנתה היא לבאר־שבע. תאומה עיר
 שתי עם וחזרה הבטחתה, את מימשה אכן והיא לחזור. הבטיחה שהיא טוב כל־כך לה

הייקה. שמה מהן אחת חברות,
 לעבר מעט לא פזל אך מרטינה, עם ברומן המשיך למקור, נאמן נשאר שתיל

 האפשרות נמנעה ומשתיל קצר, היה החברות של ביקורן אך השיער. קצוצת הייקה
מהרוב. הייקה את לבחון
 לחזור והחליט באנגליה, כדורגל מיגרשי לסיור יצא הכדורגלן ? הגורל רוצה מה אך

אז... שם ואם וופרטאל אז גרמניה, ואם גרמניה. דרך לישראל

והתאומים
ה של לתצוגת־ד,אופנה שבאו האורחים

דד מעצב  בגברת מאוד התעניינו גרא עו
שהחזי־ להריונה. התשיעי בחודש הנמצאת

מדר ירדנה
רומן —

 חפשו מזה. רדו בכנסת, רבותיי בקיצור,
הקואליציה. את להפיל אחרות דרכים

השלישית בנעם
 ודלי־ דליל! והקולנוע התיאטרון שחקן

 הכיר הוא מאוד. חזק כנראה התאהב ניץ
 לבת, ואם גרושה אורית, בשם צעירה

 ועבר בתל־אביב ח בשיכון ביתו את עזב
 ברמות־השבים. איתה לגור

בראשונה פעמיים. כבר נשוי היה דליק

ווליניץ דליק
לכפר מהעיר


