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לב של
 היא לב שמירה ההרגשה לי יש לפעמים

 את זוכרת אני שלי החיים כל מימי־התנ״ו־. דמות
 סוף־סוף כשאני חודשים, כמה וכל הזה, השם

שלה. השם את רואה אני עיתון, פותחת
 להזכיר כדאי קצר, זיכרון להם שיש למי
 של מאוד הקבועה חברתו היתה לב שמירה

 כמה בן רומאן ואחרי מנתיבות, ברוך הבאבא
 אותה תבע והוא משהו, על אותו תבעה היא שנים

בית־המישפט. כתלי בין נגמר והרומאן משהו, על
 פרידות מלא ממושך, רומאן לה היה אחר־כך

 בסוף מעוז. דני איש־הביטוח עם דיווחים, ומלא
 איתו ונסעה אפך, בנה, את לקחה והיא נפרדו הם

 הגברים נראים איך לראות כרי הגדול, לעולם
מתוצרת־חוץ.

 ושם ללוס־אנג׳לס, שהגיעה ער נסעה נסעה,
ק את פגשה  תוצרת־חוץ, אמרבי.אומנם מיי

 משה מדת כלומר מכוחותינו, זאת בכל אבל
וכר. וישראלי ואהרון,

 שבועיים ואחרי האהבה, נדלקה מייד אז נו,
 טסה מפורסמת, לא היא ששם בלוס־אנג׳לס,

 חברותיה חבריה, לכל לספר כדי ארצה לב מירה
 ואיזה בחיים לה שהלך כמה ומוקירי־זיכרה

 מה לה קנה הוא ואיך מצאה, היא נהדר מיליונר
אותה. אוהב הוא וכמה לה, שקנה

 בהול מיברק לו שלחה היא אהבתו להוכחת
שבהם קשיי־נזילות על לו הודיעה שבו ודחוף,

 ביתוק לחניון לוי גילה ירדה שעבר בקיץ
שלה. המכונית את לקחת

 לחניון ארזי אפי ירד דקות באותן ממש
שלו. המכונית את לקחת ביתו,

 שם החניון. אותו הם שלו והחניון שלה החניון
נפגשו. הם

 שיש לכם בישרתי אני זה אחרי שבועיים
 בישרתי גם זה אחרי וחודש השניים, בין רומאן

 ביוון, משותפת לחופשה נסעו ולוי שארזי לכם
ואחיו. אפי של אמא מצטרפים כשאליהם

 הסיפור ובו הזה העולם גליון כשיצא מייד
 גרים הם שגם אנשים כמה אלי טילפנו שלי,

 ואין מקשקשת סתם שאני לי ואמרו במינרלים,
ידידות. סתם אלא רומאן שום ביניהם
כאן הרחתי ואני באצבע, עשו לא אותי אבל

אסף בנה, של בבר־מיצווה לב, ומידה מעוז דני
בטיח ולא מיליונר לא לוס־אננילס, לא

 הגיעה יומיים תוך בארץ־ישראל. נתקלה
 קטן צ׳ק בצירוף אמרבי, המיליונר של תשובתו

דולרים. אלף 100 סך על וחמוד
 הקלף על לב במירה קינאו שכולם אחרי

 החיים ועל בה, המאוהב המיליונר ועל לה, שהלך
 התחילה בלוס־אנג׳לס, לה יתן שהוא הנהדרים

 חוזרת שהיא בטוחה לא שהיא ידיעות לפזר מירה
 רוצה כל״כך לא בנה כי ולמיליונר, ללוס־אנג׳לס

הארץ. את שוב לעזוב
שהיא לה אמרו שלה והחברות החברים כל

 בקטע לנסוע. לה כדאי ונורא נורמלית, לא ממש
 הפרטי האקסודוס אחרי לעקוב הפסקתי אני הזה
 הרולד את לקרוא והתחלתי לב, הגב׳ של

רובינם.
 לוס־אנג׳לס שלא עכשיו? שומעת אני ומה

 כמו מעוז לדני חזרה בטיח. ולא מיליונר ולא
טאטאל׳ה.

 אל נפרדו, שהם תשמעו שבועיים בעוד אם אז
תתרגשו. ואל תתפלאו
אקשן. שיהיה זה. את אוהבים הם ככה

ביותר סודי
 שיגעון. באמת — הנשים הם עם איזה
 קישקוש כל אחת־אחת. קבלות, עם פסיכיות

 הפעם שהנה ומרגישות קונות, הן להן שמוכרים
סוד־החיים. ביד להן יש

 חברות־ כל למשל, עובדות, הזה העניין על
 ממציאות הם חודשים שישה בכל הקוסמטיקה.

 שהחומר ומבטיחות מסובך, שם בעל חומר איזה
 מהן יעשה הפרצוף, על קלה במריחה הזה,

 מינימום או צעירה, כשהיתה ברת בריז׳יט
המינגווי. מרגו

 גם מתעניינות. הן בקוסמטיקה רק לא אבל
 קראו הן למשל. מין, כמו אחרים. ברברים

 אמריקאיים סקסולוגים שני על הזרה בעיתונות
 של מקומו את שגילו וג׳ונסון, מסטרס ששמם
 האשה גוף בתוך אחד מקום כלומר גן־עדן,

 בו קטנה נגיעה ושכל נקודת־ג׳י לו שקוראים
לשחקים. האשה את מביאה
שני של המאמר את קראה אחת אשה אז נו,

דבני ספי
קונבנציונליות לא בדרכים

 שלה, חברות לשתי סיפרה ומייד הסקסולוגים
 לשבע שסיפרו שלהן, חברות לארבע שסיפרו
 העולם כל שעות 24 תוך וכך שלהן, חברות

 נקודת־ את חיפש וכתוב, קרוא היודע המערבי,
ג׳י.

 ישיבה, זימנו מייד מצאו. ולא חיפשו חיפשו,
 וחשבו במיוחד, חכמות נשים כמה בהשתתפות

 החליטו. ולבסוף חשבו חשבו, לעשות. מה
 של המדוייק המקום את לרעת היכולים היחידים

הגינקולוגים. הם נקודת־האושר
 הגינקולוגים נעשו ההחלטה, שנפלה איך
 טייסים, סדר חסל בעולם. מבוקשים הכי הגברים

 הגברות מבוקשים. ושאר אמנים אנשי־עסקים,
בגינקולוגים. רק רוצות
 של לשעבר היחצנית גל, סיגלית גם

 את פגשה היא ומייד העניין, על שמעה המועדון.
 וכבר קצרה, אהבה גינקולוג. שביט, יוסי הד׳׳ר

הקרובים. נישואיהם על הכריזו
 שלה, הגינקולוג עם עדיין בן־עמי ותמי

 יגלה הוא שכאשר להיות יכול זר. קובי הד״ר
איתו. תתחתן היא המקום, את לה

 עדיין הנשואה היפה הדוגמנית דבני, וספי
 איזה לטובת אותו עזבה פרידמן, דודי לטייס

 לא בדרכים השמימה אותה שיעלה גינקולוג,
קונבנציונליות.

חברות? ואתן,

ת !נן־ז־וו לה יש אבד עדינות היא מחלק
 נישאה היא אחד יום אבל מאוד. נחמדה בדירה גרה בהווה ואשת־חברה לשעבר אחת דוגמנית

 אח להחתים כמובן, דאגת הדירה. את והשכירה בעיתון מודעה פירסמה מייד בעלה. עם לגור ועברה
כולם. שעושים כמו התחייבויות, מיני כל על הדייר
 חשבונות־ עשה הוא בסדר. אחוז מאה לא שלה שהדייר הדוגמנית־לשעבר הבינה חודשים כמה אחרי

 בדיוק עמד לא גם הוא אחר־כך הטלפון. את לו וניתקו אותת שילם לא ואחר־כך ענקיים, טלפון
לשכר־הדירה. בזמני־התשלומים

 הדירה, את לפנות ממנו ביקשה היא אז עזר. לא דבר שום אבל אותו, והזהירה איתו דיברה הדוגמנית
גסה. מילה אף לה ואמר ארוך, ציפצוף עליה ציפצף הוא אבל

 הנבלה את לסלק אפשר כיצד איתו וביררה שלה, לעורך־הדץ לשעבר הדוגמנית הלכה למחרת
 אם וחצי שנה לקחת יכול והעניץ מאוד, לאט טוחנות שטחנות־הצדק לה הסביר עורך־הדין מהדירה.

בה. להתנקם כדי הדירה אז לה להדום יכול הדייר אז ועד יותר, לא
 החברים רשימת על לעבור והתחילה שלה פינקס־הטלפונים את לידה לקחה הביתה, הדוגמנית חזרה

 בדהדוד של שמו את ראתה היא אחד בעמוד לה. לעזור יכול מי רעיון תקבל היא שאולי חשבה שלה.
 אמרו אותו. וביקשה סילפנה צריכה. שהיא מה בדיוק שזה חשבה המרכזית. ביחידה שוטר שהוא שלה,

 בצרפתית לה ואמר הסיפור כל את שמע טילפן, הוא שעה אחרי טלפון. לה יחזיר אבל בישיבה שהוא לה
בובה.׳׳ ראסי, .עלה

 שם, מי וחמורי־סבר. מגודלים גברים חמישה המנוול הדייר של דלתו על דפקו הערב באותו עוד
 קצת ומצאו קצר, חיפוש עשו הביתה, נכנסו מקהלת־הגברים. לו ענתה המרכזי, המדור הדייר. שאל

מהדירה עף אתה בבוקר שמחר או החזקת־סמים על במישטרה תיק או לו.מותק, אמרו חשיש.
בדירת היה לא הוא בבוקר למחרת

^ ז^הזאתד^

פרו־ורבו
 לעצמי מילמלתי שלהבת!״ נפלה בארזים .אם

הבא. הסיפור את כששמעתי
 תנועת מראשי אחד הם דנן, במיקרה הארזים,
מייד. נגיע לשלהבת בני־עקיבא.

בת ותיק פעיל הוא ביבר שמדליק ובכן,
 חשובים בתפקידים כיהן גם הוא הדתית, נועה
מחלקת־ההדרכה. ראש ביניהם רבים

הסתו הוא פעילויותיו, שאר בין שכזה, בתור
 מהעקרונות אחד על ולימד הירצה בסניפים, בב

הצניעות. בתנועה: החשובים
 הטיף מעורבים!״ ריקודים לרקוד ״אסור
 צריכים השרוולים בבנות! לגעת ״אסור שמוליק,

 לגירוי ושלום, חם יביאו, שלא המרפק, עד להגיע
היצרים!״

וחניכי־התנועה השמיע, לימד, הירצה, וכך

לוי גילה
בחניון פנישה

 מה וכהרגלי, חתונה. אפילו אלא רומאן רק לא
 אל נו, וכותבת. אומרת גם אני חושבת שאני

 ואפי שגילה כשכתבתי לי עשו מה תשאלו
בקרוב! יתחתנו

 חבריהם לכל הודיעו כבר בעצמם הם ועכשיו
או־טו־טו. ממש שהחתונה

אה? צדק? מי לדעת: רוצה אני אז
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 הרוחני הרועה את מאוד ואהבו למדו הקשיבו,
שלהם.

 מחלקת־ ראש הודיע חודשים חמישה לפני
 בלוריתו את סירק להתחתן. עומד שהוא ההדרכה
 עם החופה תחת ועמד ביגד־חג לבש הארוכה,

 עמדו מאושרים, היו הרבים החניכים בחירת־ליבו.
 מכריז כיצד בהתרגשות ושמעו החופה תחת לידו
המהוללה. הבתולה עם החתן נישואי על הרב

 אנחנו ועתה חודשים, חמישה להם חלפו־עברו
לשלהבת. מגיעים

 בן־זכר. טוב ובסימן טוב במזל נולד לשמוליק
 כבר התנועה ראשי אבל המומים, עדיין החניכים
 לשמוליק הודיעו הם ההלם. על להתגבר הצליחו

בתנועה. לחפש מה עוד לו שאין
 לו אין אבל וילד, אשה לשמוליק יש עכשיו

 לתת לבני־עקיבאים להציע אולי חשבתי עבודה.
פרו־ורבו. מחלקת ראש של תפקיד לו

שיקימו. כזו? מחלקה אין


