
אלבין גליה
קפה פעמיים

גולן מתי
הצליח כן

 קפה שתו אפילו בושה, לאותה ואוי בבית־קפה,
 הררים שני של רירה יש לגליה כי למה? ביחד.

 מאוד היה בן־ישי ורון שאול־המלך, בשדרות
 הראתה היא בתל־אביב. רירה לשכור מעוניין

 שעה רבע ביחד ישבו הם אחר־כך הדירה, את לו
הא? לוהט, ממש לדבר. כדי

 אותה שכר בסוף. הדירה, את שכר לא רון
 את עזב שסוף־סוף מהארץ, גולן מתי דווקא
 שיוכל כדי שכורה, בדירה לגור ועבר ביתו

 לתת ולא ברקן, נילי חברתו, את לבקר ללכת
 חזר ומתי אליה יצא הוא מתי דין־וחשבון לאיש
ממנה.

גרץ עינת
לורן סופיה עם אפילו

שישר
בבחירת
מזכירה

יערי חווה
לדבר מי עם אין

מוסר־השכל. לו יש הבא שהסיפור לי נדמה
 ונאמנה, טובה מזכירה מחפשים אתה/את אס

 מנד טובות המלצות לה שיש מזכירה לכם קתו
 עקרות־ לכם תקחו ואל קודמים, קומות־עבודה

 כמה יודעות הן אם אפילו משועממות, בית
שפות.

 בן־ רסאלה הד״ר חיפשה שעברה בשנה
 ב־ איזושהי ועדה ראש שהיא (בילסקי), חור

 את הפיצה טובתהיא מזכירה מישרר־הבריאות,
 עימד, התקשרה יום ותור חברותיה, כץ השמועה

 משועממת, עקרת־בית על לה וסיפרה חברה
 שפות, כמה ודוברת אינטליגנטית מאוד אבל

לעבוד. והמוכנה עכשיו הפנויה
 קבעו והן למועמדת, טילפנה בן־חור רפאלה

 המשועממת עקרת־הבית במישררה. פגישה
 מטופחת, נאת היתה היא מצויץ. רושם עשתה

 והיו שפות, דוברת שאפתנית, אינטליגנטית,
 היה אגב, שמה, מאוד. רבים ומכרים קשרים לה

 מאי בחודש לעבוד התחילה היא יערי. חווה
1985.

 מאוד בלחוד רפאלה היתה הראשונים בימים
 לאט־לאט אבל שלה, החדשה מהמזכירה מרוצה

 היא אחד בוקר מחרה. די שהאשה לב שמה היא
 בוקר היד. את להזיז יכולה לא שהיא הודיעה

 סתם היתה היא אחר בוקר הרגל. לה כאבה אחר
 הכלל, מן יוצא בלי בוקר ובכל פקעת״עצבים.

 יושבת היתה לעבוד, מתחילה שהיתה לפני
 מה ובודקת אסטרולוגית מפה לפני דקות כמה
היום. לה צופן

 ראש בן־חור, נחום של אשתו שהיא רפאלה,
 בבית־ההולים פלאסטיים לניתוחים המחלקה

המ העור וממציא בירושלים שערי־צדק
מה מודאגת להיות כבר התחילה לאכותי,
 לחשוב הספיקה שהיא לפני אבל שלה. מזכירה

 שהיא יערי חווה לה הודיעה איתר, לעשות מה
 במישרד-הבריאות, העבודה את לעזוב חייבת

רפאלה אחריה. שעוקבים מרגישה היא כי

 השתגעה יערי שחווה משוכנעת היתד, בן־חור
 חווה לדבר. מי עם שאין הבינה היא אבל לגמרי,

 לקחה שהיא לפני לא אבל העבודה, את עזבה
 שהיו ניירות מיני כל בכוונה) לא איתה(אולי

 להתקשר ניסתה רפאלה למישרד. שייכים
 יערי, אחיד רק היה שם אבל בביתה, עימה
 את לחפש לה ואמר הניירות, על דבר ידע שלא
 הניירות מסתובבים היום עד בתל־אביב. חווה
 חווה אצל מקום באיזה מישח״הבריאות של

 בדחור רפאלה בטוחה היום שני מצד אבל יערי,
 אז עקבו באמת פרנואידית. סתם לא שיערי
 חודשיים נרצחה מלבסקי מלה כי — אחריה

אצלה. לעבוד התחילה שחווה לפני
משוע בית עקרות לא לכם, שאמרתי כמו
אחריהן. שעוקבים כאלה לא ובמיוחד — ממות
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 תישאר אלבין שגליה מפחדת ממש אני

 להתקרב יעז לא אחד גבר אף לבד. לגמרי בסוף
 דקה, לחצי גליה עם שנראה מי כל אליה.

שלה. החדש כחבר מייד מתפרסם
 ואמר השפיונים אחד לי טילפן חודש לפני
 בן־־ישי, רון עם רומאן יש אלבין שלגליה
 ידיעות וכתב גלי־צה״ל, של לשעבר המפקד

היום. אחרונות
 ומייד סחורה, לא זה אצלי אחד שפיון אבל

אחת. דיעה עוד לקבל רצה אני
פעמיים נפגשו ורון גליה אומנם מסתבר? מה

בן־ישי רון
הצליח לא

רכילות
מרושעת

 שבוע כל מקבלת שאני בוודאי יודעים אתם
 רומאנים על לי המדווחים אנונימיים, מיכתבים
 ולהיפך. למפורסמות, חשובים בין לוהטים
 למיכתבים להתיייחס לא חוק לעצמי עשיתי
האנונימיים. את לחנך כדי כאלה,

 כולל מלא. בשם חתום מיכתב שמגיע אבל
 ובמיכתב לי), מוכר לא איש וטלפון(של כתובת

 מאיר ראשון־לציון, עיריית שראש כתוב
 להחזיר כדי לארצות־הברית בחופזה יצא ניצן,
 בעיקבות ממנו, שברחה נעמי אשתו את משם

 ללישכת טילפנתי מזכירתו, עם שלו רומאן
נמצא הוא שאומנם לי והסתבר ראש־העיריה,

ניצן נעמי
למיטה להתרחץ,

ניצן מאיר
טוב! ולילה -

 וטיל־ ימים, חמישה חיכיתי בארצות־הברית.
 הקו על האחרון. השישי ביום לביתו שוב פנתי
 דרינג־דרינג. בעצמו. ראש־העיר היה

 המרחלת.״ רחל זו ראש־העיריה, לך, ״שלום
 לעשות יכול אני מה המרחלת, לך ״שלום
בשבילך?״

להח כדי לארצות־הברית שנסעת ״שמעתי
 אשתך?״ את משם זיר

״נכון״.
 ממך?" ברחה היא ״למה

 לפניי, ימים כמה נסעה היא ממני? ״ברחה
 בארצות״הברית, השוהה בתנו, את לבקר כדי
 טל. ששמה לנו, שנולרה החדשה, הנכדה ואת

 בשנת־ נמצאים הרופא ובעלה דורית בתנו
לק לשם לנסוע התכוונו אומנם השתלמות.

 ורק יצא, לא אבל התינוקת, של הלידה ראת
 אותם.״ לראות התפנינו עכשיו

חזרתם?״ ״מתי
 הולכים אנחנו עכשיו שבועיים. ״לפני
 טוב לילה אז למיטה. ביחד ולהיכנס להתרחץ

הזה.״ העולם ולקוראי לך

נוספים פרטים
 את גם הזכרתי בניו־יורק, קלצ׳ינסקי סמדר עלילות על הדיווח במיסגרת שעבר, בשבוע

 תמונה? וגם פרטים גם רוצים פרטים. הרבה עליה ירעתי לא עוד אז אבל גרץ. עינת של שמה
בבקשה.
 מישרר־חקירות. לו היה שבארץ גרץ, למוטי נשואה היא מזה חוץ מאוד. יפה היא כל, קודם

 מופיעה היא זאת מלבר מפואר. בוטיק בתוך ותכשיטים ארנקים של דוכן בניו־יורק יש לעינת
 אלה כל מלבד אחרות. פירסומות מאוד ובהרבה לורן, סופיה עם אפילו בצילומי־פירסומת,

ליאור. בתה את ילדה היא בפברואר 6וב־ להרות, גם עינת הצליחה
 פלש לה זורק מייד האמא את ורואה אותה לצלם שבא מי כל כי התינוקת, של תמונה עוד אין
התינוקת. את ושוכח היפים, לפנים
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