
אהבה
 הנערה לפני הוצג לקפה, ליאור כשהגיע

 את ושפתיו עיניו עשו ומכאן מישראל, כידיד
 אתם־יודעים־ בנוסח רומנטי רומן העבודה. שאר

 נשיקות, נפגשו, יום־יום להתפתח. התחיל מה
 עד שלם, שבוע וכך השאר, כל וכמובן חיבוקים,

 את העלו העצמית והמשמעת העבודה שעול׳
 דמעות עם השאירו ואותה חוזר, למטוס "המאוהב
בעיניים.
 לשם, מכאן טלפונים עפו ביום פעמים שלוש
 באיזה יודעים ואינכם לכאן, משם הזה וכמיספר

 ומשם לשם מכאן טלפונית שיחה כל כרוכה קושי
מעצבנים. חיוגים של שעות ממש לכאן,

 ושאם ורועו, הולך. שהנער ראה שאולי טרי
 מנהל־עסקים לחפש יצטרך הדברים כך יימשכו

 חופשה לו אישר לפיכך הנוכחי. על ולבכות אחר
האהבה. צרכי — חיוניים לצרכים נוספת

 שהודיע אחרי לקורפו, וחש מטוס תפס ליאור
 לו המתינה בשדה־התעופה אך מגיע. שהוא לה

 כריסטין. אהובתו של חברתה בצורת הפתעה
 שהוריה לו שתודיע כדי אותה שלחה שזו מסתבר
 שנודע אחרי איתו, הפגישה את ממנה מונעים

אחריה. מחזר ישראלי שצעיר להם
 להגיע דרך מחפש והחל נואש, לא ליאור

 הוברחה שהיא לו הוברר מהרה עד לנערה.
 על תמיהה וכשהביע לציריך, בחשאי מקורפו

 משחק לא שהכסף לו הוברר היקרים, האמצעים
 זאת מי ניארבום. בריסטינה זו הרי כאן,

ניארכוס. של בתו שאל, ניארכוס? כריסטין

 עוד כל הארץ? מן רומנסים שאפסו אמר מי
 אינו העניין בתוכנו, מהלך ורשבסקי ליאור

 הטיפוס או הטיפוס, את הולם הצעירצ׳יק אבוד.
הבחורצ׳יק. את הולם

 ביישנות. במיקצת. ,״־למניות כחולות, עיניים
 תנו בלונדיות. מתולתלות ת שעו הצטנעות.

 וחרב לבן סוס ואיזה ורחוקה, גדולה אהבה לליאור
 מה על אספר לחילופין, או, קורה. מה ותראו ביד,

קרה. שכבר
 לברוח לליאור בא טובים חודשים כמה לפני

 בבוקר לבוא זה עבודה בשבילו מהעבודה. קצת
 של ועיסקיהם מישרדם כמנהל הערב עד ולעבוד
פי. טדי שאולי, האחים  רחוק בורחים? לאן וי

 שבצידה המקסים האי קורפו, האפשר, ככל
יוון. של המערבי

 של הצמודה חתיכתו עם ליאור נפגש במטוס
 אף בחרה ידיעתו שללא לדינסון, ירדן הבום,

 כבריחה אמה, בלוויית בקורפו בחופשה היא
בארץ. הסוערים מחייה

 לרגל נשלח שלא והסתבר שנרגעה, אחרי
 הקצר מהמסע כולם נהנו הבוס, בשליחות אחריה

הקסומה. לנירוונה
 חיוך לה יש ירדן? של החיוך את מכירים

 משתמשת והיא מפתיעה, בקלות פניה על שנמרח
 אחד פגשתי לא ועוד ושמאל, ימין על בחיוך
 כריסטינה, היווניה, הנערה גם נכבש. שלא

 לא בקורפו, ההומה בבית־הקפה לידה שישבה
לידידות. הפכו ספורות דקות תוך בפניו. עמדה

וכריסטינה ורשבסקי ליאור
במטוס פגישה

 שם הלך מה תשאלו ואל נו, נערת־חלומותיו.
מהחום. נמס ברחובות השלג בציריך,

 לבד, נשאר וטדי אחראי, אדם הוא ליאור אך
 אותה. מחביאים היכן יודע כשהוא בוער, ומה

 ואולי שבועיים, בעוד עליו יוותר טרי אולי
 כל־כך לא בלב בקיצור להגיע, תצליח כריסטין

ארצה. חזר כבד
 הרף ללא מנסה ליאור הקשר. נותק מאז ומאז?

 לא בציריך שאיננה, משיבים בקורפו להתקשר,
 יודע ומי וגרול, עגול וכדור־הארץ אותה, ראו

הוחבאה? היכן
 (איפה עצוב סיום עם אהבה סיפור זהו.

המטפחת?)

 לא אתה מה, ניארכוס? לה קוראים אם מה אז
 הפרטי הצי בעל הוא שלה הרוד שאלו. יודע?
 אונאסיס, של גיס פעם היה בעולם. ביותר הגדול

 של האבא ואילו ממנו. עשיר יותר והרבה־הרבה
 הוא גם אך הגדול, ניארכום של אחיו הוא כריסטין

 שם, ואוניות פה אוניות יש לו גם קטנטן, לא
מקום, בכל ואוניות

 האוניות את שישמרו כריסטין? איפה אז
 יודעי־דבר, סוד המתיקו כריסטין, לעצמם!
 לפגוש ינסה אולי שבשווייץ. לציריך הוברחה

שם... אותה
 לציריך, דהר לבן, אווירי סוס על האביר עלה

את שמצא עד ובלש, וחיפש ודרש וחקר

שקעה ה
בטוחה

 התל־אביבים. כל על־ידי ומבוקש מאוד אהוב זוג הם שביט וציפי דקל אבישי הטלוויזיה צלם
 והיא ילדיה לשני נהדרת אימא מצויינת, עקרת־בית היא ציפי בראש. פרפרים ללא צנועים, שניהם

ל׳. בתוכנית שלהם דירת־הגג את באהבה מטפחת
 הוא השעשועים בעולם בטוח הכי שהדבר ויודעים מקרוב, מכירה היא והמישחק הבירור עולם את

בבית. יושב ומחר כוכב, אתה היום שמך. נשכח ומחר מצליח, אתה היום חוסר־הביטחון.
 הזוג בני רכשו לאחרונה בטוח. שבטוח מה אך אחריה. רודפת התעסוקה לחשוש. צריכה שהיא לא
שתהיה. אותה. מפעיל שכיר ונהג ירוק, ומיספר מונית

זיסמן גלי
רומנטי נופך

 הם נמאס וכשזה באל״על, כדיילת ולעבוד
 שהתחילה עד שונים. במקומות ככרמנים שימשו
פינגווין. במועדון לעבוד
 ציפי? של רופא־השיניים לצביקה קורה ומה

 רותח הוא שמה. את לצביקה תזכירו אל זוכרים?
 וורן עם רומן גבו מאחורי לנהל העזה איך מכעס.
ביטי?

 עדיין חבוקה זמיר ענת זמיר? וענת
 רופא־השיניים ויז׳נסקי עמי של בזרועותיו

 כבר רופאי־שיניים כמה אגב בחייה. החדש
שלי? בסיפור ספרתם

 כשהוא גלי עם אותו עזבנו בן־פורת? שוקי
 עושה. שהוא מה זה הרומנון אחרי הילד. על שומר

 והיא למושב הוא ארצה, חזרו ורפי? וציפי?
כמקודם. בעיות, אין והרומן? לבוטיק.

 הוא מחייו, רוצים אתם מה בן־פורת? ושוקי
לילד. קצת תדאג שציפי למושב, חזר

 לי נשבר ללונדון. בורחת אני לי? קורה ומה
 להתגנב אוכל שם חדשה. להודעה עד מכולכם
 הנסיך, מתעסק משרתת איזה עם ולראות לארמון

 מק־קרטני. פול של הראשונה לאשתו קרה ומה
להתראות.

 אצל בלונדון ימים כמה בילתה לוין ...וציפי
 המדינה. בככר שלה לבוטיק ובקניות חבריה
 אך פעמיים, או פעם צילצל אמנם ביטי רדתן
 ודועך, הולך הלוהט־כביכול שהרומן היה נראה

 אליזבט הצרפתיה השחקנית עם שלו והרומן
 בדרכו שיצא לפני כמו הלהט באותו נמשך אג׳ני

לישראל.
 עולש, ממושב רפאלי, רפי ממתין ובפריס

 טוב, הכל טוב סוף שתבוא. ציפי, חייו, לאהבת
 של לזרועותיו ישר בפריס נוחתת וציפי

בן־פורת? ושוקי המושבניק.
 ציפי. ושל שלו הילד על שומר אותו השארנו

 זה שוקי אצל רומנטי. נופך לו נוסיף עכשיו טוב,
חיוני.

 ולא קטן רומנון(רומן ניהל יתייבש, שלא כדי
 למי לא חדש? שם ).23(זיסמן גלי עם מחייב)
 מיסעדות בעל הוא אביה אותה. שמכיר

 בבאר־שבע. מדענית ואמה בארצות־הברית,
 בניהול לו ועזרה אבא אצל היתה שנים במשך

 ארצה', שנים שלוש לפני שחזרה עד מיסעדותיו,
 עם רומן לנהל אחת ובעונה בעת והתחילה
ובתם שביט ציפי דקל, אבישיישראל, מוסיאון מנהל של בנו שפם, אופיר

ירוק מיספר


