
 שנים שלוש לחכות עליה ידידיה, בידים
 עכשיו והיא חיכתה, היא גט. לבקש כדי

מבקשת.
 נשו־ אלה יהיו יתחתן, היונים זוג אם

ברבי ונשואיו דליה, של בשלישית איה
הצייר. מנחם של עית

במ להם שיש היחידי הנסיון לא זה
כש למשל, הנה, הנשואין. בחיי שותף
 פרנ״ ז׳אן האיטלקי מארוסה נפרדה דליה

 מכוניתה את לו השאירה פיזאנצוני, 1ל,
ה אוסף מכל בס,״ שיתנחם. כמתנה,

 סי־ מבחינה נחת רוותה לא שלה בעלים
כך. להתבטא מותר אם נאנם־ת,
מור־ יצא תמיד ההיפך. — מנחם ואצל

ל והחליטה ישיבה, ערכה העירייה
 אלמנתו חושי, חנה לגברת העניק

 אלפים 10 בסך הלוואה אבא, של
לירות.

מספיק. לא אבל — מאוד יפה זה
 ימיו כל גר חושי שהזוג הסתבר כי

 נפטר שהבעל ואחרי שכורה, בדירה
בשי־ דירה לרכוש אלמנתו ביקשה

אכיפה

 כל ועס מאוד, חלתה מזה חוץ כון.
לב לעירייה פנתה האלה הסיבוכים

דיוק. ליתר אלף, 25 הלוואה. קש
 10 רק לה לתת בעיריה החליטו

אלפים.
ה על לין אמנון חתנה כשנשאל

ה הסיפור ״כל השיב: בסיפור, אמת
שוא בכלל אתם למה אבל נכון. זה

 ראש־ה־ את את תשאלו ? אותי לים
תשובו!!׳ לכם יתן הוא — עיר

מסתו ומאושר שחרחר יפה, צעיר, זוג
 ארצנו, שמי תחת שבועיים כבר לו בב

 דיברו לולא אילתנו. שמי תחת ובמיוחד
לתיי אותם לחשוב היה אפשר עברית,

 ירח־הדבש את שמבלים הסילון מחוג רים
שלהם.

 ומנחם דכיא דליה הם אלה בעצם,
גפן.

מצ כבר האושר את מחפשים?0הם" מה
 תעודת־ גם ימצאו שאולי אומרים יש או•

 שלוש מלאו עכשיו רק כי כשרה. נשואין
ה הבמאי עם דליה של לנשואיה שנים
מם־ כך האנגלי, החוק לפי שלה. אנגלי

ומנחם דליה

ב הנשואין. בזירת שלו מהסיבובים ווח
 היא חוה, נגד למשל, השלישי, סיבוב
ניחש שיתנחם. גירושין, מתנת לו נתנה
מאביה. במתנה שקיבלה המכונית תם:

 .יהיר שלא למה
ילדים? לה

 פז, אכיכה לה קוראים התמונה, של הימני החצי על מימין. התמונה על הסתכלו
רקדנית. והיא יודעים, שכולכם כפי

 להיפך: כאלה. בפיגורות תרבה לא הקרוב בזמן כי תסתכלו. תסתכלו, !פיגורות איזה
קדימה. הבטן עם הולכת דווקא שהיא תראו ברחוב, אותה תפגשו אם

 שאין שגילתה הראשונה האשה היתה כאילו בגאזה, מבשרת היא בהריון,״ ״אני כמובן.
לכם. איכפת לא אם השני, החודש בסוף גלולה.
 גם אפרת, משה (זה משה עם חיה אני הגוף. על מצפצפת ואני לילד מתה ״אני

 יהיו שלא למה אז נשואים. ושנה־וחצי נישואין בלי חמש וחצי. שנים שש רקדן) הוא
?״ ילדים לי

בע עם כך כל הלך לא הלוי לאוהלה
 בשמונה ה על קטן היה הוא השני. לה

התגרשו. ר,ם חודשים כמס ולפני שנים,

 מבוגר, גבר של בחברתו אותה ראו מאז י
 מאשתו להתגרש עמד שאפילו איש־עסקים

אוהלח. בגלל
 הקטנות השעות מועדון את פתח הוא
 עד כמלכה. שם היתה ואוהלה בצפת,

ה את עזבה צפת, את עזבה אחד שיום
ונס — איש-העסקיס את עזבה מועדון,

לאמריקה. עה
בניו־ מסתובבת לראותה אפשר ענשיו

הצעיר
שנים. בשמונה ממנה צעיר גבר עם יורק

שה סיכויים ויש לשעבר, בעלה זהו
שנית. נשואים ארצה יחזרו שניים

—

ם- החולה חלי חלה הרופא ה
 של לביתו יגיעו זה שלישי ביום
 מכוניות. עשרות אקרשטיין גיורא

ה 100 חשובים חשובות, לא המכוניות
 לא הם גם בעצם, המובחרים. אורחים

ב כי החגיגי. המאורע חשוב חשובים,
 אקר- נילי העלמה תינשא זה מעמד

 לבחיר־ליבה גיורא, של אחותו שטיין,
ליפי. ביל ד״ר המדציני,

ה המומחים לאחד נחשב הדוקטור
 למרות אוזן, למחלות בעולם גדולים
 שעבר בקיץ בסד־הכל. 40 בן שהוא

 מיקרים בעיקר בארץ, לנתח התנדב
 ששת- מלחמת אחרי שנפגעו נפגעים של

הימים.
 אקר- צבי החרשתן נילי, של אביה
 לטיפול זקוק הוא גם שהיה שטיין,

 ב״תל- שעה אותה שכב מומחה, של
 — אליו הוזעק ליפי ד״ר השומר".

הב האב העתידה. ליפי בגברת ונתקל
 קשות. חלה האלמן והדוקטור — ריא

 שבוע- במקום לוהטת. אמיתית, אהבה
 שבועות, שישה בארץ נשאר שבועיים,

 ל־ יותר להחריש היה יכול שלא עד
באמריקה. חוליו של קריאות־חכאב

 נילי נסעה הכואב, בליבו לטפל כדי
 שעבר שישי ביום לחודשים. לאמריקה

 שני גם ביל עם ויחד — השניים חזרו
.13ו- 15 בני בניו,

 מכנסיים חליפת גילי הכינה לחתונה
ב לגור מתכוננים הם אפור״לבן. בצבע

מב הוא אבל שבארצות-הברית, אוהיו
בשנה, פעמיים־שלוש לפחות לשוב טיח
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