
מעצר
ומאסר

 חייב לידסקי צבי היה הבוקר בשעות
 בשיחרור לדיון המעצרים, שופט בפני להופיע
 רב לזמן שנעצר מאוד, נכבד לקוח של בערבות

 הופיע, לידסקי בסמים. סחר של קטן עניין על
 השיחרור את והשיג במקצת, ונרגש חגיגי כשהוא

 קודם כשעה כי אף אחת, הצלחה עוד שביקש,
שונה. ובפורום אחרת, פסיקה השיג לכן

 שבע של איטית זחילה אחרי הבוקר, בשעות
 כל במשך חברתו שהיתה ומי הוא הגיעו שנים,

 הסמוך מביתו בהפסקות, כי אם הללו, השנים
 צנוע בטקס ונישאו עצמה, לרבנות עד לרבנות
 בתו החתן, ואם הכלה של אמה כשרק ושקט,
בו. נוכחים קרוב, והבר אחותו גלית,
 לפני לידסקי צבי הכיר מכלין אריאלה את
 האמרגן, שבתאי, ששון באמצעות שנים שבע
עת. באותה לקוחו שהיה

שמיני דור המכלינים, לשבט בת היא אריאלה

לידסקי ואריאלה צבי
וכלה חתן

 שאותו מאילת, מכלין יקי של וקרובה בארץ,
חודשיים. לפני צבעון לוורד השאנו

 צעירה ואריאלה ,50 בנובמבר ימלאו ללידסקי
הוא הארור הרומן על לדבריו. שנים", ב״חי ממנו

משתלמים." והתמדה מסירות ״נאמנות מספר:
 יתכן ומתי. היכן ברור לא עור ירח־דבש?

 שם. לחגוג ללונדון שיטוסו או לאילת, ויסעו
נכון. החתן. משיב גדול,״ ״אלוהים וילדים?

 מה באיכילובי בחדר־מיון ברופאים מקנא מי
לא ואוזן ראתה לא עין ושומעים, רואים שהם

בץ, ראובן הוא בולקא עירית של האדון
 את השניים שהשלימו מאז פנים, כל על זה, כן

שם לקפריסין, טסו הם האפשרית. המשימה

ראש־העיר. אצל נישאו
 היא השניים. של ברומן ומסכם נוסף שלב זה
 במיצעד המצב את ההולם שיר עם נודעת, זמרת

 אמנם כץ, ראובן והוא, שלי. אדון — הפיזמונים
 עיסוקו: מזה. כל־כך רחוק לא גם אך זמר, לא

ומועדונים. מיסעדות ניהול
 ראובן משהו־משהו, חתיכה היא שעירית בעוד

 לבושים שניהם גם־כן. משהו־משהו התיר הוא
בהתאם. ונראים האופנה, במיטב תמיד
 היא ועירית הכ״צים, כל כמו כהן, הוא כץ

 לקפוץ אלא דרך, לשניים נותרה שלא כך גרושה,
עניין. שם ולסגור לקפריסין

 ראובן, הפיק עירית של האחרון התקליט את
 בעתיד. גם בשימחה זאת שיעשה להניח ויש

יאסו!
כץ ראובן

- בקפריסין

♦  ♦

טל מירי
אותה חנק

 ) או מלפניה, חן מצא ידוע איש־תיקשורת
 הדבר קרה אילו עליו. לה בא מדוברת, בעברית

 חמישה של פטיש עם מתקרבת זו היתה לאמתכם,
 אותו וגוררת האפולו של ראשו על מכה ביד. קילו

 זה כאמור, מירי, אצל שלה, למאורה מת או חי
 לאיש־ וכתבה ישבה הדואר. באמצעות הילד

 מעריכה שהיא לו הודיעה ובו מיכתב, התיקשורת
 לא עיניו, לא — לב שימו כאיש־מיקצוע. יאותו
עבודתו. אלא מה, יודע השד לא פיו,

 זה וגם באצבע, נעשו לא שלנו התיקשורתנים
 הציע ובו מיכתב־תשובה, וכתב ישב לא. מירי של

 יש לה רק לא בתל־אביב. בהילטוו. פגישה
אתמול. נולד לא הוא גם סיגנון,
 באירוע. הופיע ערב באותו להילטון. באה
 שנמשך בקשר וגמרו בפוציניו־מוציניו, התחילו

 בדירתה, בדרך־כלל בשבוע, פעם־פעמיים שנה.
אחר. או זה במלון גם לפעמים אך

 ילידת־ כיום, 25 בת להציע? למירי היה מה
י התחנכה כחולות, עיניים בלונדינית, הארץ, "

 (אוסט־ ברעננה תיכון סיימה (הצרים), בקיבוץ
 בשארם־ בחיל־האוויר שרתה רובסקי),
 שלוש שם בילתה לפאריס, נסעה אל־שייח',

 שימשה וסיפרות, פסיכולוגיה למדה שנים,
תל־אביבי. עורך־דיו של מזכירתו

 את היא מגדירה אהבה,״ של קשר היה ״זה
 היא קשבת,״ אוזן אצלו ״מצאתי שהתפתח, הרומן

חפיף." הלך הכל ״ובכלל, טוענת,
 וחצי כחודש לפני מיזרחי! של בתחת חפיף?

 אליו תתקשר שלא ביקש הוא הנאהבים, רבו
 את לו כתבה שבו במיכתב השיבה לכן לעבודה,

 לאישיותו. המחודשת והערכתה האמיתית דעתה
 היא חסר־תקנה, והוא לו, כתבה היא אגואיסט, הוא

 מלוקקת, שלו הציבורית התדמית וכי לו, כתבה
בני־אדם. משפיל הוא וכי לו, כתבה היא

 פרצה אליה. בא הוא שבועות שלושה לפני
 כי טוענת היא אותה, היכה כי טוענת היא מריבה.

 אותה לאנוס ניסה כי טוענת היא ועוד אותה, חנק
המל״בדית). לממזר, (בוז

 אך למישטרה, לגשת רצתה ימים כמה אחרי
 אך טעם. שאין והחליטה חלפו, סימני־התוקפנות

 על אותה שיפצה טעם שיש החליטה זאת עם יחד
שעולל. הצרות כל

 ־״־ לה וסיפרה לאשתו, וצילצלה פנתה אחר־כך
 החביבה האשה מעלליו. כל על טלפונית

 של קטנה חבילה לה גם שיש ומסתבר התרשמה,
 אחרי שמיד למתלוננת והבטיחה לאפולו, טענות
בה. תטפל הפסח

מארש שרונה
לו שיהיה

עניי![ חייטי־צמרת
 המחלקה את המאכלסות הדמויות שמעה.

 מהאוכ־ תופתעו ולפעמים הזמן, כל משתנות
אליהם. המגיעה המגוונת לוסיה

 סיפור את לכם סיפרתי שבועיים לפני
 ועל לקרוא, ידע שלא והכלב מארש שרונה
 ובליסתה בפיה לתפור הרופאים שנאלצו התפרים

שרונה. של
 במחלקה, שם שעושים התפירות קצב לפי

 ״חייטי שלט הכניסה דלת על לתלות מוטב
צמרת".

 אף תפור כשהוא ערב, באותו יצא דלת באותה
 דני חודשים, תישעה מזה שרונה של חברה הוא,

 לשזוף כשבא ידידיו לכל התגלה הדבר זיתוני.
 מקור על עדינות, שאלות על בים. גופו את

 חשה אני אך השיב, לא והתפרים, השריטות
 צלקת כל מאחורי ונחמד קטן סיפור שמסתתר

היפה. שרונה של אותם מאחורי גם כמו ותפר,
 הלילה, ובאותו המיקרה רצה אחרת, או כך

 אותות־אהבה, חברתה של הכלב לה גילה שבו
 היפה והרומן דני, עם קשריה את שרונה ניתקה
הסתיים. והארוך
 נתראה סבלנות! חבריה, סבלנות, הלאה? מה

במדור.

של
תיקשה־ת

 ומכל השכלתי, מלמדי ומכל אלמד, לעולם
 מהקצ׳קס שלחלק לומר רוצה שכלתי, ,מלמדות

למדתי. לא עוד שאני שניים או שיעור יש
 יסופר ועוד בעבר, סופר כבר שאספר הסיפור

 בעוד אך דברים"מעולם, היו וכבר בעתיד,
 מירי של הסיגנון ובוטה, ישיר שלי שהסיגנון

ודיפלומטי. מעודן טל


