
 בישרתי כבר איילין רמי של גירושיו על
 על הצוקים את במעט לא זיעזעו הגירושים לכם.
 המוערכת הבריכה, עם הווילה נמצאת שם הים,

גלי. לאשתו, השאיר שאותה דולר, במיליון
לכבוד
שניצר, שמואל

מערכת.מעריב',
תל״אביב

המכובד, עמיתי
 סיפור לאמת כדי טלפוני, קשר איתר ליצור פעמים כמה ניסיתי
 ש״הוא המזכירה טענה הראשונה בפעם כשצילצלתי לידי. שהתגלגל

 אינני כבר השלישית ובפעם מהחדר,״ יצא ש״הוא השניה בפעם איננו,״
מה. זוכרת
 תמיד אפשר שביקשתי, כפי צילצול לי שתחזיר דאגה לא אם נורא. לא
כן? לא מיכתב. לכתוב
 אך וחומדי־לצון. הולכי־רכיל של סיפורים סתם לאמת? רציתי מה
אמת? של שמץ זאת בכל בסיפורים יש שמא שמא,
 במערכת, לחדרו בחשאי אתגנב שאם — המלעיזים — טוענים הם

 השלישית המגירה את במפתודגגבים ואפתח ונטוש, דומם כשהוא
 רומנים שכתבת, חוברות 80מ־ שהשתמרו עותקים בתוכה אמצא משמאל,

 אך אביבה, השם את שנשא בהמשכים סיפור מעין למשרתות, זעירים
 ושנשאה ביידיש בוורשה שהופיעה סידרה של ועיבוד תירגום בעצם שהיה

 אם או, קראנקנשווסטר, א פון גשיכטה אריכטיקה טבעה, השם את
 הסידרה רחמניה.״ אחות על אמיתי סיפור .סבינה, לעברית, זאת נתרגם

הרחוקות. ה־ס*׳ בשנות בשבוע, פעמיים שבועות, 40 במשך הופיעה
 משגע, רומן פירסמת האדירה ההצלחה שבעיקבות מספרים, הם ועוד
בגן־הדסה. זה קרה השם את שנשא

 ואפרסם כך, על לי הודע אנא מפוברק, הסיפור אם מכובדי, ובכן,
 רקובות עגבניות להטיח אתפנה ואחר־כך מדורי, בראש הכחשה

במלעיזים.
 שלא יכולה אינני בסיפורים, אמת של שמץ יש העורך, אדוני אם, אך

דומות. סדרות בעיתונו עתה מפרסם שאינך על להשתומם
התפוצה? את ולהרחיב להגדיל כדי בכך האין

יייל ובידידות, בהוקרה

אחת עוד

 הוא שבה המהירות היא בהרצליה שיחת־היום
 יפהפיה, בחורה עם לאחרונה נראה רמי מתאושש.

חיפאית.
 כי שיקום. של קשות בעיות כנראה, לו, אין

 של סכום לשלם התחייב הוא הווילה, על נוסף
 בשנה, נסיעות ושתי לחודש, דולר 2000

לגרושתו.
אלה. טרופים בימים רע, לא

שניצר שמואל
אמיתי סיפור

המהנדס
שהינדס

 בארץ ביותר המפורסמים המהנדסים אחד
 צעירה בעובדת שהתאהב אחרי הבית, את עזב

 גם הוא אלה בימים העירונית. במחלקת־ההנדסה
מקום־עבודתו. את לשנות עומד

עבודה
עברית

 והכואבות, היבשות עצמותי את ארזתי
 סיבוב לקחתי בגאיות, וירדתי הרים על טיפסתי

 ובריאה, שלמה השם, ברוך והגעתי, שמאלה, חזק
הבירה. לירושלים

 אבל שם, והאבנים העצים עם ארוך רומן לי יש
 לא אני אותם? המציא מי ירחם, השם האנשים...

 מגיעה שלהם שהמותק בעיר כששמעו יודעת!
 בורות חפרו בדרך, מיכשולים פיזרו לביקור,

תי את והביאו קליפות־בננה פיזרו בכבישים,  רו
 ושיפשפו גבי מאחרי קריצות החליפו גלזר,
 יודעת לא שאני חושבים טמבלים, בהנאה. ידיים
 לימדו מהסרטים, דמות יצרו עלי? עובדים שהם

 והמתינו התפקיד, את לשחק איך אחת חתיכה
לתוצאות.

 סיפורים? לה. שהדביקו השם זה גלזר? רותי
 קודם־ רגע, לשמוע? רוצים לפתח־תיקווה. מכאן

הדמות. של תיאור כל
 הזאת הרותי הלכה חודשיים־שלושה לפני עד
 התחילה ועכשיו לא״נורמלית, תסרוקת לה כשיש

 כובע־ענק, אותה. להסתיר כדי שערות מגדלת
 לאיזון מהקרחת. טפח הסתיר אחד, צד על השמוט

 בלטה בגודל קטן עגיל הכובע, של מישקלו
את חושפת היא בקיץ כציפור. מעוצב בינונית

גלזר רותי
התפקיד את לשחק איך

 את הטבור. עד יורדות הן אצלה אך כתפיה,
 בשתי'רצועות מכסה היא שבדרך הכפתורים

 סבכה, במעשה מכוסה היא דרומה מהטבור צרות.
 1 כחצאית, מעוצב כלוב דמוי משהו רשת־ברזל,

 אותך נראה נכנסת, לכלוב דמיון: לבעלי רמז
יוצא!
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̂ ואחר־כך... בשבוע, פעמיים
 אחד יום משהו. יש אהה, אמרתם? סופרים,

 ( משוגע ספר כאן לכתוב שבא שוודי, סופר פגשה
 על־ידי ומובא שנחטף שוודי ראש־ממשלה על

 | התיאולוגי במכון ומוסתר לירושלים, חוטפיו
 לא עוד רגע, חכו נכון? משגע, בעיר. השוודי

 ( בירר מתאהב ראש־הממשלה הכל. שמעתם
 בנה דמות איזה פי על ומוזרה. ציורית שלמית
< בדיוק! הגיבורה? דמות את הסופר

 פי על נסעה, לשם בשוודיה, נגמר הסיפור
 | מוצגת להיות עומדת שהיא לה הסתבר הזמנתו.

 התחיל העתידה. כאשתו הסופר של אמו לפני
< מיני וכל וסחוג נענה קצת עם סיפור־בריחה,

 להימלטות, למסייע בינה נוסף רומן עם תבלינים, .
 ן לילה. חצי ועוד לילה אלף ו... נחמד ישראלי
 מבט אבל אוהבת, היא זה את גם מילא, מין?
 ן זיון! חצי שווה מסוקרנות עיניים בין מנצנץ
 אז פעמים. המון מתאהבת היא דיל! ביג אהבה?

ן מה?
 מזה חוץ חס־ושלום. חברותיה? של הבעלים

 ן אותה. שונאות נשים ובכלל, חברות, לה אין
 פעמים שלוש מחליפה אוהבת, דווקא היא בגדים?

 1 ביחסי־ציבור. עסוקה כשאינה לבד, מעצבת ביום.
ונמוכים, שמנים נשואים, אותם לה תנו גברים?

 1 ידיים להם שיהיו עוד? ומה אוהבת. שהיא מה זה
 מיוחדות עיניים ועיניים, ואכספרסיביות, יפות

! ומושכות.
ואהווו!
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