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לעבודה, לצאת ומתכונן שלו בגדי־העבודה את ללבוש

בפשטות. מסכמת היא מאושרת,״ שרת,
את, חודש באיזה

<״ אשתי_______
 בח־ ,ד,זוהרים החיים על ויתרה ליה ן/*

 לפני מושבניקית, בחיי במקומם רה 1/■
ב שהתאהבה לאחר זה היה בדיוק. שנה

מ באחד במסיבה בו נפגשה כאשר אודי,
ומ מבעלה התגרשה היא בארץ. ביקוריה

ב לביתו אודי אחרי הלכה הזוהר, חלום
נהלל.

 הגיעה הזה העולם של הכיסוי חוליית
ש־ לפני דקות שתי הדיינים של למישקם

ך41ך | |  לב•־ בבית־חחרושת אודי ח
111^  אלו ןטנ'ם7 אפרוחים צים. /11/
 ב לספק הם אף יתחילו קל, חיש יגדלו

חלילה, וחוזר הסרט־הנע בשיטת צים

 בחוץ מילואים. שבועות משלושה חזר אודי
שב שלו, הסאב מכונית זלעפות. גשם ירד

 דרכה עשתה ונעלי־הצבא, הקיטבג תוכה
 אשד, בוץ. לשלולית שהפך בשביל בקושי

 את פתחה בחלוק־בית, ושברירית, בלונדינית
 .מתוך ונשיקות. בחיבוקים עליו ועטה הדלת
ה דיין טליה מזילי־ריר. ריחות עלו הבית
בעלה. של לשובו כירה כינה

 כבר שהיא למרות ,18 כבת נראית היא
 ההריון זה אולי שלה. העשרים שנות בסוף

 וחן. נעורים לה מוסיף עליה, המשפיע
 אשתו, נמצאת חודש באיזה אודי כשנשאל

 לא בעצמי אני לברר. מיד ״אלך השיב:
 ״בחודש המטבח: מן חזר רגע כעבור יודע.״

הת כל את לי שיבשו המילואים החמישי.
אריכים.״

ללא
״דיור״ שמלות

 ואהוד בו. גם דבק צאצאיו, לכל בתורשה
תמיד. מחייך
 הסיבות כל לו יש למה. להבין גם קל
 אותה טרייה ואשד, משגשג, משק — לחייך

ביו הגרוע החקלאי אולי ״אני מעריץ. הוא
הטו הטבחית היא אשתי אבל בנהלל, תר
 באובייקטיביות קובע הוא ביותר,״ בה

קלאסית.

ך̂ 1*1 *ן ןיך  כלבת־הזאב טליה, אודי, ך
| ן ^11 /  וארבעת שלהם הענקית |

הגו עתה. זח הכלבה שהמליטה הגורים
ווכה. הקודם וכל למכירה, מיועדים רים

לסוסה שלום
 בשעת אשתקד, אודי את שהשליכה לה,

ם. העיתונ לכותרות וישר גבה, מעל המירוץ,

ב מיוחד הוא דיין הזוג של ביתם
 ב אחר בית כל כמו נראה מבחוץ מינו.

 פנימה, נכנם כשאתה אולם המשגשג. מושב
לאווי בנוסף מיוחד, במשהו מיד חש אתה
הכפרית. השליווה רה

 תשומת- המושך הראשון הוא השולחן
 ״אהוד אוניה. של מהגה עשוי הוא לב.

שהת טליה, מצביעה בעצמו.״ אותו עשה
 בגאוה. המטבח, ממלאכות לרגע פנתה

 בעצי אהוד עשה בחדר הדברים רוב את
הבא) בעמוד (המשן

 נהדרת. ואשה פורח, משק נאה, בית לו יש בביתו. בכורסה
 במלאכת לעסוק הפנוי בזמנו נוהג המשק, חיי את אוהב א

ה־ם את אוהב אודי כי הים. הוא להם המשותף ופי

| ויפה־תואר. גבה״קומה ,27 בן הוא ודי | ^ | רעייתו על־ידי נלקח ממילואים, עתה זח שחזר דיין, אודי ה1ה
? |111/111 1^11*■ למשפחת נצר שהוא בו להבחין ניתן מייד ל טליה מחייבת, לא בתלבושת אודי במשק. לסיור־ביקורת /
אי־שס. חובתו את אודי מילא בה ממושכת פרידה אחרי מאושרים נראים הזוג בני בהריון. שעבר דיין, אבא של המפורסם החיוך דיין.


