
חרוצה
 אתם זה את צנועה. אשה היא ראש־הממשלה, של אשתו פרם. סוניד!

 אחרים. אנשים של בשרותיהם להשתמש אוהבת לא גם היא יודעים. בטח
 היא המדינה, של זו לא הפרטית, מכוניתה את יודעים. בטח אתם זה את גם

יודעים. אתם זה את גם בעצמה. רוחצת
יודעים? לא אתם מה אז
 בבית לגור ברירה. באין סוניה, שעברה מאז לכם. אספר אני או.

 בלי בשקט־בשקט, בשבוע, פעמיים הולכת היא בירושלים, ראש־הממשלה
 ילדים של מוסד לגמרי בעצמה ומנקה וצלמים, עיתונאים של ליווי

בירושלים. מוגבלים
אמיתית. גדלות־רוח שזו חושבת אני

 בחוג בסודי־סודות, השבוע, כך על סיפר קולי! טדי יודעת? אני מניין
סגור.

פרס סוניה
בשקט בשקט,

 כמעט בחורה שנים. 10 לפני מתחיל הסיפור
 והתחילה מלהקת־הנח״ל, השתחררה אלמונית

 גבוהה, היתה היא הפרטי. בשוק דרכה את לחפש
ושופע. ארוך ושיערה ובהיר, צח עורה

 כמו כלל בררך שנראה גילה, בן צעיר, בחור
 הצעירה הבחורה את גילה ביישן, קיבוצניק

 היה הוא חסותו. תחת אותה ולקח והביישנית
צרק. הוא כוכבת. תהיה שהיא בטוח

 יהודית המוכשרת הזמרת היא הבחורה
 התחיל הוא גילעד. יעקוב הוא הבחור רביץ.
 התהדקו לאט־לאט לאמרגנה. והפר אותה לטפח

 מהמילים חלק לה כתב הוא ביניהם. היחסים
אותם. מלחינה היתה היא המיוחדים, לשיריה

 גילעד מוכשרת, כאמנית התגלתה יהודית
 מעלה- היתה והדרך הדרר. כל לאורך אותה ליווה

 רבים ולהיטים אולמות, ממלאה היא היום מעלה.
לזכותה. נזקפים

 ידוע מעט כמיסתורית. יהודית הצטיירה תמיד
 ובלתי- רחוקה כאילו היא הפרטיים. חייה על

 גילעד, שיעקב ידעו כולם אבל להשגה. ניתנת
איש־סודה. הוא

 שאר ובין ביותר, מוכשר איש גילעד גם
 ששמה התגלית את לזכותו לזקוף אפשר הישגיו
בנזין. להקת
יהודית נפרדו חודשיים לפני דבר. שנפל עד

 על שבישרתי הראשונה הייתי אני חנה,
 על לבשר לי תני גילעדי. לאביב נישואיך
ההריון!

 עניין, מזה לעשות רוצה לא אני באמת, .תראי,
 אצטרך אני משהו, יקרה חלילה אם ואחר״כך,
 לכולם.״ להסביר

 את? חודש באיזה
בהתחלה.״ ממש־ממש זה .אוי,

העיתון! גבי מעל אמסור אני האיחולים את

הכירו? הם איפה
 בניו־ לינקולן בניין בית, באותו התגוררו .הם

 נפגשו.״ ושם יורק,
 לחתונה? נוסעת את

 שאסע." יתכן באפריל. היא .החתונה
 לשניה. ונעבור אחת, שימחה עם גמרנו טוב,
בהריון? שאת נכון תגידי,

 רוצה לא .אני כך: ואחר לקו, מעבר שתיקה
להגיב.״

גילעד ויעקב רביין יהודית
הסוד איש

 מקום בכל קרובים. לחברים גם הפכו השניים
 צמוד גילעד היה באה, רביץ יהודית היתה שאליו
 יד מסתובבים נראו הם קרובות לעיתים אליה.

 הם מה ידע לא איש תמימים. ילדים שני כמו ביד,
קירות. ארבעה בין עשו

 שלה היועץ אמרגנה, להיות חדל הוא ויעקב.
הקרוב. וחברה

 היא ביניהם שהפרידה אומרים הבידור בעולם
 כי בני־זוג, שני בין גירושין מאשר חזקה יותר

אינטימי. מקשר חזק יותר היה ביניהם הקשר
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חתונה
לחוד,
הריון
לחוד

דרינג. דרינג,
בבקשה. לסלאו, חנה את שלום,

מבקש?״ מי .מדברת,
 נכון זה חנה׳לה, תגידי, כמובן. המרחלת,

מתחתן? גיסך, גילעדי, שאייל
הכל.״ יודעת הרי את נכון. ,זה
 איפה בניו־יורק. מתחתן שהוא גם יודעת אני

הגדולה? בעיר
 או פיר במלון תהיה שהחתונה חושבת .אני

הזאת." מהרמה המלונות באחד
 במנהטן! ביותר היקר המלון הרי זה הפירז

הכסף? מאיפה
 ששמה הכלה, מצד הוא הכסף .תראי,
 שלה המישפחה אם יודעת לא אני טרייסי.

 העשירות המישפחות 400 ברשימת מופיעה
 יש להוריה שם. חסר לא כסף אבל בעולם, ביותר
לצעצועים." גדול מאוד עסק
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גילעד ואביב לסלאו חנה
בהתחלה! לגמרי

 ואפילו לאוזניו, מעל עד במלי התאהב פטריק
הקטנה. הצרפתיה אשתו את למענה עזב

 פשוט הבחור לוהט. היה השניים בין הרומן
 והם הנמרצת, הישראלית של לרגליה שדור נפל
 תפקידו שנים. חמש במשך לבלות הפסיקו לא

 העולם, רחבי בכל תכופות נסיעות הצריך בחברה
איתו. כמובן, ומלי,

 בטבעת, אהבתו את לממש רצה היקר פטריק
 איתו. להתחתן שתיאות ושוב שוב ממלי וביקש

 בנישואיה כנראה, לה, היה די סירבה. היא אבל
 נספח שהוא לנגוצקי, ליוסי שנכשלו הראשונים

גדו ילדים שני לה יש שממנו בוושינגטון צבאי
לים.

 לצרפתי לו נמאס לבסוף חוסן. לעולם לא אבל
 אשה עם והתחתן אחד יום קם פשוט והוא היפה,

עצמ על לשמור תוקף בכל שרצתה מלי, אחרת.
 הרבה־ ועם חתן, בלי נותרה להתחתן, ולא אותה
עצמאות. הרבה
 עצמאות ערימת רק לה כשנותרה עשתה מה

 העבודה על והתנפלה הלכה לחיים? חבר ולא ביד
 ותיכננה כלילות, ימים השקיעה היא המרץ. בכל
 ישראלי (עוד מילצ׳ן ארנון של דירתם את

 (שהוא טסר מאיר ושל בעסקים) שהצליח
 קנו אלה שני לפידוס). טד חברת של הבעלים

 השלישית בשדירה בבניין משותפת דירה
.60 רחוב על במנהטן,


