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אייבי למי
 מהמיגד־ שבועי דרח להלן שלומות. לרחל,

 מהחומר חלק מצנזרת את מדוע מבין אינני לים.
 בשביל עובד לא אני רב. בעמל אוסף שאני

 ותמשיכי החומר, כל את תפרסמי לא אם שפנים.
 נושא בך אראה לחבריך, הנוגע חלק לגנוז

 על בעיר, שומע שאני וממה דומה. לחקירה
 לאיים, רוצה לא אני ספר. לכתוב אפשר מעלליך

מ. גמורה. ברצינות זאת קבלי אך
 העיקר תנאי, ללא נכנעת אני שלומות. לס.

 שפיונים. על מתה אני מותק. הפה, את שתסתום
 לך שיש פעם לך אמרו כבר נחמד. הכי אתה

רחל. יפות? עיניים
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למשט
 תלכו אל חילופיות, דירות מחפשים אתם אם
 גרה היא גם עטרה, את תשאלו רחוק.

 רק לא דירות בהם תיווכה היא במיגדלים.
 דירות רכשו הידועים מהדיירים כמה לעצמה.

 צמוד. גבר לעצמה תיווכה גם עטרה באמצעותה.
נאמן. אייבי את

 מצליח, עורך־דין כולם. מכירים אייבי את
 השר עם יחד יותר. עוד מצליח איש־עסקים

 ואת רסקו חברת את רכש מרידוד יעקוב
 בעוד בכלל, מבט. הטרומית הבנייה חברת

 יותר. יש לאייבי רגליים, וזוג ידיים זוג שלכולנו
 רגליים וזוג שם, ורגל יד פה, ורגל יד לו יש

 העת בבוא אותו שיוליכו בארון, כרגע המונחות
הליכוד. ברשימת לכנסת

 עט המיגדלים באחד מתגורר אמנם אייבי
 ממשיכה הניצחית אשת־חיקו אך עטרה,

 בשדרות״נורדאו. המשותפת בדירתם להתגורר
 עורכת״דין היא אייבי כמו אביבה. לה קוראים
 לאביבה, באוניברסיטה. למישפטים ומרצה

 ילדים. כל־כך לא כבר בעצם ילדים, שני ולאייבי
השם. ברוך וגדלו, הלכו

 שם העסקים, מעולם אייבי הכיר עטרה את
 ממולחת. כמתווכת כולם בעיני מוחזקת היא

 במיסעדות בקביעות סועדים השנים נראו תחילה
 עזב זמן לאחר הסיטונאי. השוק שליד הבלקניות

רוצה. אביבה אין להתגרש הבית. את אייבי
 אביבה מחזיקה לזה, זה צמודים מהיותם עוד

 ועד בהברותיו, מניות של מאוד נאות בחבילות
 של בישיבות להיפגש ממשיכים הם היום

בהן. פעולה ומשתפים מועצות־המנהלים
 ביותר מבוקשת חתיכה היתה אביבה
 וגם ממנה. יפות היו לא למישפטים. בפקולטה

 שאילו ומלחשים מאוד־מאוד, נאה אשה היא היום
 ליד מסתדר מחזרים של תור היה מתגרשת היתה

 שאף לאחותו, גם משותף אביבה השם אגב, הדלת.
 אך למישפטים, בפקולטה לימודיה את סיימה היא

בציור. ועוסקת המקצוע את זנחה
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 חזק, מיספר מנשה קדישמן. מנשה לתחנת־המישטרה הגיע ראשון

 מעיו, את קיצר פיו, על מנעול שם בינתיים גדול. מיספר גם היה פעם
 המכנסיים את אבל קילו. מאה־מאתיים איזה והוריד דיאטת־רצח עשה

להחליף. זמן לו היה לא עוד הקייציים, הקצרים,
 קצת לטייל ויוצאים אחרת, או כך אותם מהדקים עושים? מה

 לכיסים ידיים דוחפים למטה, מתחלקים שהם פעם בכל בדיזנגוף.
מצויץ. סידור למעלה. אותם ומושכים

 מיכנסיו את בלמשוך עסוק אותו וכשראו נערות, שתי מולו שבאו עד
מאונן!״ שהוא איך ״תיראו ללגלג: התחילו למעלה

 הפוגה. טרח. ועול בום עוד אמרת?״ את ״גם בום־טרח! ״מאונן?״
לביקור־מולדת. הגיעו בתיה ואשתו הצייר, סמירה, שאול

 עזר אדיב בחור בגלגל. תקר שיש התברר למכוניתם, אחד יום כשיצאו
 הדרכונים ואת ארנקם את סחב וכשכר־טירחה גלגלים, להחליף

בתוכו. האמריקאיים
 יש בכניסה הגניבה. על להודיע האמריקאית לשגרירות השניים רצו
 לתחנה. כבוד אחר והוסעו ניידת הוזמנה קלה, אי־הבנה התפתחה שוטר,

 אצבעותיהם. טביעת את הסמל ביקש העדויות גביית אחרי
״השתגעם?״

 אצבעותיו!״ טביעת את למסור חייב אחד ״כל
צייר!״ אני פושע, לא אני ״אבל

 פסל.״ שהוא וצעק אחד בא לפניך אמן! אחד כל היום? קרה מה ״או־הו,
 היתה מעצר, ללא הצייר ואת הפסל את ששיחררו כששמעו אחר־כך,

 את קצת שם לשנות רוצים מזמן כבר באבו־כביר. רצינית אכזבה
הדקורציה.

 קדישמן מנשה
המיכנסיים את להרים

הכוכב
איתי, תתחילו אל השניה! למידרכה התרחקו ברחוב, אותי רואים אתם מחסה! חפסו השבוע

מצוברחת! אני כי
 ארוכה תנומה חטפתי צבעי־המילחמה, כל את הכנתי חלומותי, גיבור את לראות הלכתי

 אולי לי לקח שעתיים. עבדתי הראי, מול התיישבתי צפורניים, הדבקתי העיניים). (בשביל
 המקומות כל על בושם הזלפתי המצח. על שובב תלתל הפלתי להתלבש. נוספות שעתיים
אמת. על מתכוננת כשאני לא סיכוי. אחד לאף אין הפעם לקרב. ויצאתי הנכונים,

 גיבור נראה השפתיים, על וחושק מגרה חיוך מרחתי רגל, על רגל המלון, של בלובי התיישבתי
ייכנע! שלא

 אתם גם התעלפתי. אותו שכשראיתי מספרים באמבולנס. אותי החזירו בבית. התעוררתי
הייתם.

 היה פעם שנשאר. מה כל וזה חצי־עצומות, כתמיד העיניים הזה? בזקן מאוהבת אהיה שאני
 המיסכן הרועדות. הן שלו הבירכיים כיום שלי! הברכיים — ואלוהים קצר, אלכסוני חיוך מרביץ

מעקפים. חמישה החליפו ניתוח־לב, עבר
מזל! אחת? בחתיכה מהוליווד אותו הביאו איך

ך1הפ בסדר אוכלים כשלא
 מחליף במיגדלים שלנו השפיון נתחיל. עכשיו
 אחר. ממיגדל ויוצא אחד למיגדל נכנס מעליות,

 חדר אחר במיקרה כעובדת־ניקיון, התחזה פעם
 לשמוע צריכים אתם כחשמלאי. מפוארת לדירה
 כשירד בישבן שחטף צביטה על מספר הוא כיצד

 נוכרית פאה לראשו משגע, במיני לבוש במעלית
 אך הצביטה, מילא כבד. איפור פניו ועל בלונדית

הצובט... זהות את ידעתם אילו
 החלה דו״חותיו, את לפרסם שהתחלתי מאז

 דויד. במיגדלי אינטנסיבית תנועת־התבצרות
 חוזקו החלונות לדלתות. מנעולים מוסיפים

 יושבי את מסתירים כבדים וילונות בבריחים,
 ועדשה מצלמה בעל צלם שנראה מאז הדירות,

 בניין מגג הנעשה את שצילם מרחיקה־ראות
 משוכללת מערכת הובאה הדירות לאחת סמוך.

 לשווא, הכל אך מכשירי־האזנה. לגילוי
 מיקצוען. הוא השפיון יעזור! לא זה מיגדלאים!

משיג! הוא מידע, להשיג רוצה כשהוא
 את מאשים אחד שכן ששמע לי סיפר השבוע

 הסוף. של ההתחלה זאת רעותה. את ושכנה רעהו,
ברי מאחורי תתבצרו לא אם המיגדלאים, ידידי
אחר! מקום־מגורים חפשו אבוד. העסק קדות,
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 והמיסגרת הבית, שבו יום מגיע אשה בחיי
 כמו לתפקד מפסיקים מסביבה, האם שהקימה
בתחילה.

 קצת הבעל מהקן, ופורחים גדלים הילדים
 לצהריים. הביתה יום כל לבוא לו קשה עייף,

להיעלם. מתחילים פעם של והסקרנות העניין
 לשינוי. אשה כל זקוקה כזאת בתקופה
 בהתנדבות. נמרצת בעבודה הוא השינוי

 מוזנח, בית־חולים קטן. לבית־חולים למשל:
 למכשירים הזקוק לסיוע, הזקוק ציוד, לו שחסר

חדשים.
 נאה מתנדבת הנטל, תחת כורעים הרופאים

 נרחב כר כאן למצוא יכולה מסוכן בגיל ויפה
לפעולה.

 סדין גם לכר הוסיפו אך שקרה. מה זה
כפולה. ומיטה ושמיכה,
נשואים! שניהם ש... ש.״ ש... שמות? רוצים

 בויקה. בויקו ולכל בקבוק, יש פקק לכל
ישראל. היה לחיה

 חיה, בשם בחיפאית מעשה נסביר: עכשיו
 חבר. בעזרת שנפגשו בויקו, בשם בבויקו ומעשה

 להרי־החושך, מעבר בחיפה, שם, למדה חיה
 במישרד כיום עובדת והיא טכנאות״בניין,
ושווד. יסקי הארכיטקטים

 של אבל טכנאי־בניין, הוא גם בויקו ישראל
 שנה, 12 לפני זאת למד הוא סיניות. ארוחות
 היום אבן־גבירול. ברחוב בקרטייה שותף כשהיה

 האדומה הסינית המיסעדה מבעלי אחד הוא
בתל־אביב. דיזנגוף רחוב במעלה

 1983ב־ התגרשו. 1982ב־ התחתנו. 1981 ב־
 מובילה ועכשיו מבויקו. להריון בויקה נכנסה
 כשחיוך הגרושה, את (מיל׳) בויקה של כרסה
 עד מבסוט הוא גם פניה. על שפוך לאוזן מאוזן

פניו. על שפוכה נהרה השמים.
 היא כך. שיישאר פיתאום! מה שנית? להתחתן

 אם אפילו ודואג, אוהב אבא יהיה ד שליל יודעת
 מיסעדן שלהיות מסביר בויקו אחר. בבית יגור

 מאוחר סוגרים ביחד, הולך כל־כך לא ובעל
 להגיד וצריך הקופה, את שסופרים ועד בלילה,
במזל ילדמבינים... אתם שם. ושלום פה שלום


