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 דרינג. ררינג,
 הזה!״ העולם ״האלו,

 הזה.״ העולם ..״כן,
 המרזזלת?״ רחל ״את
רגע!" ״רק

מדבר?" מי רחל. זאת ״האלו,
 עם אני מהיום אותך. אהבתי אתמול עד ״רחל,

בעין!" רצח
 מי השתגעת, נלסון? הורג, אתה מי ״את
קורותיו?" את מתעד מלבדי
 את מפרסמים שאתם לי הודעת לא למה ״אז
לוין?" לאה אשתי־לשעבר, של דבריה

 אמרת הרי אליך? להתקשר צריך ״מדוע
שלה." הסיפור זה — בעצמך

 שלי, הבן על כתבתם אבל רחל! ״בחייו,
אותו!" שנטשתי הרושם ומתקבל

 בעשור אותו ראית פעמים כמה נלסון! ״בחייך,
האחרון?"
 תשמעי המוח? את מבלבלת את מה ״אוף,
ותביני!"

דבריך." וישתפכו פיך פתח נלסון. אוזן, ״כולי
 בארצות־הברית, שנתיים התגוררתי ״ראשית,

 גיא את וראיתי לשם, עברו והילר שלאה אחרי
ובהזדמ ביקור, בכל מכן, לאחר פעמים. הרבה
 שחלה נכון אך אותו. ראיתי אחרות, נויות

 שיבוא תבעתי לבגרות, הגיע כשגיא התרחקות.
 ישראלי צעיר כל כמו לצבא ושיתגייס ארצה,

בן־גילו."
טבעת?" וכמעט תבעת ״תבעת.
 הסכימו אמו, לא גם וכנראה גיא, לא ״בערך.
 פניתי בצבא. ולשרת לבוא סירב והוא לתביעתי,

ולדורו, לאה, של האבא גיא, של לסבו זה בעניין

 ב־־מזסז הצדיקו ושניהם לוין דב העליון השופט
עזר." לא זה אך תביעתי. את

״וזהו?"
איתו." קשר שום רוצה אינני ״כן,
בצה״ל?" שישרת לך, חשוב כל־כך ״זה

 פאציפיסט־ שיהיה לי איכפת לא ״הביטי,
 אך כאלה שטויות מיני כל ועוד שמציפיסט

בצבא." קודם שישרת בתנאי
״וזהו?"

 שבני רוצה ואינני, גמרתי! לא עוד זהו! ״מה
 ב־ האמריקאים של לקצינים בבית־ספר ילמד

 של הבן לוריא. רענן של בנו כמו ווסט־פוינט,
 וכך בישראל, דורות חמישה של צאצא הוא רענן

באילת." שנולד בני, גיא, גם
 בעלה ידי על אומץ הוא קרה? מה רואה ״אתה

מק־קייל.״ דונאלד לאה, של
 לא אחד חבל,שאף אומץ? אם מה אז ״יופי!

אותי!" מאמץ
דונאלד?" את מכיר ״אתה

חבל,
פיה
מגיעה לא

 להילטון תתפרצו ואל לכותל, תרוצו אל
 הח־ כוכבת־המין זאדורה, פיה שבועיים. בעוד
 ריקלים, משולם של אשתו הוליווד, של .דשה

 והמוזמנים בני־המישפחה עם ארצה תגיע לא
מארצות־הברית.

 את יביך שלא משולם, על לחץ שהופעל נראה
 בישראל, הדתי־מישפחתי באירוע המישפחה

 לי נרמז הכוכבת. דווקא ההצגה את תגנוב שמא
 של לשעבר אשתו על־ידי בעיקר הופעל שהלחץ
מונה. ריקליס,

 הגדול האולם את שיריי;ו כבר בהילטון
 שבוע, של בהפרש בו, שייערכו המסיבות לשתי

 של ולנכדו מגוטקס הגוטליבים של לנכדם
האולם את שיכינו ביקשו המיקרים בשני משולם.

ריקלים משולם
בלעדיה

שכר

מק־קייל גיא
לצבא -

 ושימי מאוד. מעריך אני אותו דווקא ״בוודאי!
 אינו גיא ואילו עברית, יודע אפילו דונאלד לב,

) בעברית!" אחת מילה אף דובר
 גיא, של נהדרת תמונה לנו היתה נלסון, ״אגב,

 • הלכה התמונה אך בכתבה, לפרסמה ורצינו
 נמצאה לא לצערי אך עולמות, הפכנו לאיבוד,
 במיקרה לך יש אולי בלעדיה. פורסמה והכתבה
להדפיסו?" שאוכל כדי גיא, של טוב תצלום

."8 בן גיא של אחד, תצלום לך ״אשלח
מזה?" וחוץ ״תורה.
 יש יותר. לי מזיז לא הזה העניין כל ״בחייך,

כעת." יותר אותי שמטרידות אחרות בעיות
בשטח?" הבקבוקים נגמרו בעיות? ״לך?

 וייצמן שעזר שמעתי בקבוקים! ״איזה
לכנסת." ורץ מיפלגה מקים

אותך?" מדאיג זה ״מדוע
 על ויתר צ׳אנס, לו שנתנו הקודמת ״בפעם

 1 יקבל מה וחושב יושב אני חיבוק. תמורת טאבה
למשל." אילת, על ויתור תמורת

לכנסת." לרוץ רוצה בעלי גם נלסון, ״שמע,
אחד!" עוד ״יופי,

בעליה." לרוץ לו קשה ויתר. הוא אבל ״כן,
אותו!" ״תגלגלי

טובה סיבה

״ י • * ■ ■

זאדורה פיה
בושות

 איזה מהנהלת־המלון כששאלו מוזמנים. 250ל־
 יסוכמו האירוח שפרטי להם הושב להכין, כיבוד

עצמם. האירועים לקראת
 כי לכם כשדיווחתי הגוזמה, לצד קצת טעיתי
 ארצה יגיעו המישפחות שתי של המוזמנים
שדיבר המקור אותו מפי מסתבר, שכור. בג׳אמבו

זאת

ה )לגירושיו לנשמות ח י ד ב
טובות

 נשים של אירגון קיים שלנו בתי־החולים ליד
 והסיעודי: הרפואי לצוות המסייעות מתנדבות,

 הקשישות וחברותיו יע״ל, נקרא הארגון
 לחולים בפז, תסולא שלא עזרה, מושיטות

 מטפלות במחלקות, מזון מגישות הן המאושפזים.
 לאחיות עוזרות צמוד, למטפל הזקוקים בחולים

 נשמות של אירגון — בקיצור קשות, בעבודות
כמותו. רבים לנו שהיו והלוואי טובות,
 לנשמות שכר ויש בשמיים, אלוהים יש
 מהן אחת מסייעת שכאשר קורה וכך טובות.
 בגבר מבטה נתקל טרמינלי, במצב חולה לאשה

 קשר ונקשר החולה, אשתו לצד היושב האומלל
הנשמות. בין

לא אהבות במחלקות שם פורחות בקיצור,

 ידיעה בעיתונים התפרסמה שעבר בשבוע
 מצליחה שאינה אשה של סיבלה על שסיפרה

 הביאה שהיא ההוכחות למרות מבעלה, גט לקבל
 סובל שהוא טענה היא בית־הדין. לפני והציגה

נפשיות. מהפרעות
 אדומה. נורה בראשי נדלקה זה, את כשקראתי

 החוזרת־בתשובה, קיבלה שבגללה בסיבה נזכרתי
הגט. את עדי, נירה השחקנית

 בערב־ פרץ שהבעל לרבנים סיפרה נירה
 (בת לילית! לילית! וצעק: בצריחות הכלולות

 למחרת הגט את לה אישרו הרבנים השטן).
הגשואין.

בתשובה. לחזור כדאי מהיר, גט רוצים אם

 לנשים מסייעות מסויימות ואחיות מעטות,
 שאפשר גברים למצוא במחלקותיהן המתנדבות

להם. לעזור
סיוע. תמורת סיוע עורה, תמורת עזרה

 אולי חודשיים, לפני לכם שסיפרתי זוכרים
 רומן שניהלה אל־על דיילת על יותר, קצת

 ההלשנה ועל בחברה, בכיר קברניט עם חשאי
 לבעל הסוד את שגילתה הדיילת, חברתה של

 עוד מתיר לא בעל שאותו לכם סיפרתי המרומה?
 הכרוחות ארוכות־טווח בטיסות לטוס לאשתו
 שבהן בלבד, קצרות בטיסות אלא בחו״ל, בלינה

יום. באותו הצוות חוזר
 קצת הבעתי שכתבתי שבדברים מסתבר

 הרומנטית, הדיילת של חבריה של משאלות־לב
 חבריה אירוע. אותו מאז טסה לא היא למעשה וכי

לה. שקורה מה לגבי לא־מעט מודאגים באל־על
 פעמיים הדיילת אושפזה דבריהם, לפי

 חמורים, סימני־חבלה גופה כשעל בבית־חולים,
עמוק. בדכאון שרוייה וכשהיא

 אנשי דברי לפי — ערך הדיילת של בעלה
 להזהירו, כרי הקברניט בבית ביקור — אל־על

אשת־הקברניט שערוריה. לעורר כדי וסתם

 אורחים 100 על עתה שמדובר הג׳אמבו, על
 אלה וכי מארצות־הברית, ארצה שיגיעו בלבד,
 זאת ואף רגילה, מיסחרית בטיסה יוטסו

 של לקבוצה הולם סידור — מוזלים בתנאי־טיסה
נוסעים.

כה. עד כאן, עד

נ2י  י
רגל בלי

 אחד מברזיל לארץ חזר אלה בימים
 שלא למי בצה״ל. ביותר המעוטרים האנשים

 הליכלוך בניקוי שם עוסקים עדייו זוכר,
 ריו לעיר שנגרמו הנזקים ובתיקון מהרחובות

שלה. המפורסם בקרנבל
 לקרנבל ברגלו, הנכה הצבא, איש הגיע איך

 שמאשימים כמו או פרטי, ביקור היה זה האם —
 שהוא המוסד של כספים בעזרת יריביו, אותו
בראשו? עומד

 עם וכשהזדהתה הפרטים, כל את מפיו שמעה
 מגלה והחלה המרומה, הבעל של חרון־אפו

 ידידותית עצה קיבלה בעצמה, סימני־זעם
 יכולה היא אחרת בשקט, ותשב שתתכבד מבעלה,

מה... יודעים אתם —
 בביתה המסוגרת לדיילת הוא הדאגה עיקר אך

 הבעל כלפי בולט חוסר־סימפטיה יש ולגורלה.
 יותר קצת לגלות היה שיכול לדבריהם, האלים,

 להיווצר והעלולה שנוצרה, לסיטואציה הבנה
 סמוכים לחדרים נקלעים אנשים שני כאשר
זרה. בארץ במלון

 להיראות הפרשה חדלה אל־על עובדי בעיני
בעיניי. גם הלצה. או בדיחה כעוד


