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ת א ס
יריב שולמית

תאונת
עבודה

 ולהזיע הזה בחום לעבוד זה מה יודעים אתם
 עוד להזיע ואחר־כך סיפור־רכילות, כל בשביל

 אני בלילה 10ב־ אז אותו. לאמת בשביל פעמיים
 למחרת עד ונרדמת שדודה, המיטה על נופלת

בבוקר.
 שנת־ישרים, לי ישנה אני החמישי ביום אז
 של המושלגים בהרים נמצאת שאני חולמת ואני

 אני גלישה כדי ותוך במידרון, לי וגולשת שווייץ
 רגעים כמה לי לקח טלפון. צילצול שומעת
 בתל־אביב שלי הלח לחדר שווייץ מהרי לחזור

 אבל בלילה, 12 היתה השעה הטלפון. את ולהרים
 לתוך לי צעק הוא וישר הפריע, לא זה למטלפן

 האפרכסת:
 המרחלת?״ ״זו

״כן.״

 האם
!1נב ?ה

היו!

השתגעת?״ את ״תגידי,
השתגעתי?״ ״למה
 אין גאון יהורם של שלך במדור כתבת ״את

ארד?״ עינת עם רומאן שום
״נכון!״

הזאת?" השטות את לך אמר ״ומי
אותו?״ מכיר אתה גאון. יהורם בשם ״אחד

בעיניים!״ עלייך עבד שהוא לך תדעי ״אז
יודע?״ אתה ״מאיפה

 אני השבוע ביחד. אותם רואים הזמן כל ״כי
המ ואחד מקומות, בשני אותם ראיתי אישית
 שם, להופיע בא יהורם באר־שבע. היה קומות

 ההופעה ובסוף אותו, והעריצה בקהל ישבה והיא
המעריצים.״ מעיני נעלמו והם אליה, ניגש הוא

״נו?״
 רומאן להם שיש מזה מבינה לא את מה? ״נו
חזק?״

ידידים?" סתם הם ״ואולי
 שלך ידיד בשביל נוסעת היית את ״תגידי,

לבאר־שבע?״
 לעצמי וחשבתי הטלפון את לו סגרתי
 לבאר־שבע. נוסעת הייתי לא ידיד שבשביל

 נוסעת הייתי לא מאהב בשביל אפילו בגילי
צעירים. עוד ועינת יהורם אבל לשם.

שמועות איזה או־הו, בארץ. שמועות היו פעם

 ששר־הברי- השמועה נפוצה סיני במילחמת
ונעצר נתפס ברזילי, ישראל המפ״מי, אות

 צריכים היו עזר. לא דבר שום סובייטי. כמרגל
 יבוא שברזילי כדי מיוחד, טקס איזשהו לארגן
 כשר וקיים חי שהוא ברדיו ישמעו והכל לשם

חופשי־חופשי. ומדבר
 מישרד מנכ״ל אז קולק, שטרי שמועה היתה

 צורך היה ענקית. במעילה נתפס ראש־הממשלה,
 היתה אותה. להפריך כדי הזה העולם של בשער

 בן■ עמוס של האנגליה שאשתו שמועה גם
 בקיצור, בריטית. מרגלת היא מרי, גוריון,

אחת־אחת. שמועות־פצצה,
 שוב יש ועכשיו שקט. זמן הרבה היה אחר״כך
שמועות. של התפוצצות

קיץ של ביום ארד עינת
גאון יהורם בעיקבות לבאר־שבע, הדרך כל

בפעולה נבון ויצחק אופירה
יער לא הרמטכ״ל, של אחיו לא דובים, לא

חוץ יחסי
 קשיים לי יש הזה, הרומאן על ששמעתי מאז

 מכירה שאני לא דאגה. מרוב בלילות להירדם
ברו העיקריים השחקנים שני את אישי באופן
 — ידלוף הזה הסיפור שאם לי ברור אבל מאן,
 בישראל, גדול פיצוץ יהיה — השמות עם

 אפילו ואולי אחרת, בארץ גדול יותר עוד ופיצוץ
הארצות. שתי בין מאוד גדול פיצוץ יהיה

 כאן המשרת מדינה, של בדיפלומט המדובר
 בבית השתכן מישפחתו, עם הגיע הוא ארצו. את
 עם אחת פגישה בין אבל לעבוד. והתחיל יפה

 אנשי עם פגישה לבין מישרד־החוץ אנשי
 אבל לא־צעירה בגברת פגש הוא מישרד־הפנים

בה. והתאהב מאוד, נאה
 בעלת ואף לילדים, ואם היא גם נשואה הגברת

 נרחבים בחוגים ידוע ושמה משגשג, עסק
בארצנו.

 בעלה אם יקרה מה בעצמכם תחשבו עכשיו
 אם יקרה ומה שלה, הרומאן על יגלה הגברת של

 של הרומאן על תגלה הדיפלומט של אשתו
 של הממשלה אם יקרה מה גרוע והכי־הכי בעלה,

זה. את תגלה הדיפלומט
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 ב־ חלה ניצן שלמה כאילו השמועה יש
 עוד מופיע שאינו מפני ככה! למה? איידס.

 רק שבת. בלילות למסיבה סיבה בתוכנית
 שעבר, בשבוע זאת פירסם הזה שהעולם אחרי

 בשבת כבר ניצן את להביא רצו הרוחות. נרגעו
 חי שהוא יראו שהכל כדי למירקע, האחרונה

מ חוץ תוכנית־בידור, היתה- לא אבל ובריא,
 לשיר יודע אינו ניצן ושלמה איריים. שירים
איריים. שירים
או — האחרונה לפצצה כהקדמה זה כל
 שיש מפני יצחק, בעלה. את עזבה נבון פירה

 בדיד האזרחי, המישמר מפקד עם רומאן לה
הקודם. הרמטכ״ל של אחיו לוי,

עזר. לא דבר שוס הארץ. בכל נפוץ זה
 של רקע על צמח שזה אומרים בא? זה מניין
 המפקד בין האזרחי במישמר שמתנהלת מילחמה

מקומות. מיני בכל גלים היכתה ושכבר וסגנו,
 תצלום להפיץ השבוע דאגו נבון הזוג ידידי

 בצוותא. שרים כשהם ואופירה, יצחק נראים שבו
קצת. אולי עזר? זה האם

 לכבוד במסיבת־הענק כרגיל בלטו גם הם
המצרית. המהפכה

לכ כאלה, במקרים טוב, שהכי מאמינה אני
 הדברים את ולהוציא בגלוי הדברים על תוב

זה. את עושה אני אז החוצה.
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מנתי ברוך והבאבא לב מירה אי: פרק
שבמה שנים, כמה בן חשאי רומאן מנהלים בות
 לה ונותן דירה, למירה ברוך הבאבא קונה לכו

 כך אחר לה. שיש מה את לו נותנת והיא מתנות,
 והלש־ ומישפטים פיצוץ ויש הרומאן, מתפרסם

 נפרדים והם גדולות, וצרות הדדיות וטענות נות
זה. עם זה יותר מדברים ולא

 מתאהב מעוז דני איש־הביטוח בי: פרק
 וגם אהבה ויש ביחד, לגור עוברים הם לב. במירה

 תכשיטים, בצורת מתנות כמה וגם מריבות, קצת
 והיא פיצוץ, יש פיתאום ואחר־כך קינאה, וקצת

נפרדים. והם אותה משמיץ והוא אותו משמיצה
 הם שהישראלים רואה לב מירה גי: פרק
 בנה עם ביחד נוסעת והיא מאוד, קשים אנשים
 היא שם לוס־אנג׳לס. של הגברים איך לבדוק
 ובבית שלה, חברים לבקר ונוסעת מונית לוקחת

 מייק ,48 בן בגבר פוגשת היא החברים של
 ומציע דקות, חמש תוך בה המתאהב אמרבי,

 לאור במיוחד להן, לסרב שקשה הצעות לה
 מעשירי אחד הוא אותן המציע שהאיש העובדה

 קונה הוא ביחד, לגור עוברים הם אהבה, יש העיר.
 מבריקה ואבן לאוזניים, מבריקות אבנים לה

 הוא כך כדי ותוך שרשרות־זהב, וקצת לצוואר,
איתו. להתחתן לה מציע גם

 לחופשת־ ארצה הגיעה לב מירח ד: פרק
 שאמר- להם ולספר הוריה את לבקר כדי מולדת,

להתחתן רוצה פרסי, ממוצא מסורתי יהודי י,

לב מידה
ומיליונרים צדיקים

 בעודה בינתיים, זה. על אומרים הם ומה איתה,
 בארץ, חובות טיפ־טיפה לה שיש נזכרת היא כאן,

 מייק לבין בינה הרבות משיחות־הטלפון ובאחת
 קשיי־הנזילות. על לו מספרת היא בלוס־אנג׳לס

 דולר, אלף 100 סך על צ׳ק הנה מגיע יומיים תוך
מירה. של הקטנים החובות לכיסוי

 אבל החובות, את לשלם גמרה היא הי: פרק
 כאן, היא בינתיים אז בישראל. כאן לה נעים נורא
 או מייק עם להתחתן לה כדאי אם חושבת והיא
 לו, תודיע היא סופית, תחליט שהיא ברגע לא.
לכם. אודיע ואני




