
 חיים, לעשות לשתות, לבלות, אוהב
 אהב תמיד הוא לעבודה. זמן למצוא וגם

 בת שכלתו טיבעי רק זה והיה צעירות,
.20מ־ פחות

 עד שנה, במשך טוב שהיה מה אבל
 ביחד השניים גרו שבו הזמן — לחתונה

 טבעת- את ענד ששימחה אחרי השתבש —
הנישואין.

 מדירתם ואיומים צעקות נשמעו לא לא,
 פשוט השניים תל-אביב. בצפון השכורה

אחר. בראש הוא אחד שכל הבינו,
חב אצל וגרה הבית, את עזבה יעל

 לא המשותף. בבית נשאר שימחה רים.
בי אך גם, כאן יהיה אם עדיין ברור
שימחה. של בביתו עצוב נתיים

 מוכר. מאוד בדרן-שחקן הוא גל דוכי
 השפוי, למחנה שייך שהוא חשבו כולם פעם

הסאטי בתוכנית הופיע שהוא אחרי בפרט
המצ העניין היה אחר־כך ניקוי־ראש• רית
 חיקה דובי לנדאו: חיים עם הזה חיק

 ביקש ואחר־כך גדולה, בהצלחה אותו
 ולעג הליכוד, תומך שהוא הסביר סליחה.

פרנסה. צורכי מתוך רק לו
מוע איזה של אומנותי מנהל דובי היום

 ומשחק לילדים הצגה מפיק הימין. של דון
בה.

 תהיה שלא היא, הימין של הסיסמות אחת
 יולידו היהודים אם בארץ דמוגרפית בעיה
 על שהשפיע הדבר שזה יתכן ילדים. יותר
 הריונה בחודשי נמצאת שרה, אשתו, :דובי

 בת, כבר להם שיש לבני-הזוג, הראשונים.
 יעברו הם אליה ברמת־השרון, דירה מחכה

 ללידת מאוד סמוך מוכנה,• תהיה כשהיא
השני. הילד

 עורך־ זיו, שימחה בבית עצוב־עצוב
 בבית־ הופעתו בזכות רק לא המוכר הדין

 מע־ אחד היותו בשל גם אלא המישפט,
התל־אביביים. חיי־הלילה של מודי־התווך

 מיל־ של הראשון ביום התחתן שימחה
 בתל־אביב. קולוסאום במועדון הלבנון חמת

 השנה, חתונת להיות אמורה שהיתר, מה
 זוכרת. שאני הכי־שמח לא האירוע היתה
הרא נישואיו אלה שהיו שימחה, אבל

ש עד מרומם. במצב־רוח היה שונים,
 על המאיים שחור, חתול הופיע בביתו גם

המישפחה. שלמות
על את לאשר, נשא 35ה־ בן שימחה  י

 חתיכה מהרצליה, תיכוניסטית ,18ה־ בת
הצעיר. גילה למרות עניין, שמבינה

 ועורך־דין צה״ל נכה הגבוה, שימחה
הוא המבלים. בחוגי היטב מוכר מצליח,

זיו ויעל שימחה
שחוו חתול

ועכ שנים, שלוש נשואים היו הם יוחד.
המ חייהם סיום לפני עומדים הם שיו

שותפים.
 הקאריירה על לוותר הסכימה לא שרה

 משבר חל זה רקע על שלה. הספורטיבית
 לתקופת- נפרדו הם שלהם. בחיי-הנישואין

 עומדים. הם איפה לבחק רצו הם שבה מה,
ונישו מישפחה חיי והחליטו: בדקו הם
אחד. בקנה עולים אינם לכדורסל אין

 לא גירושין. בהליכי נמצאים הם עכשיו
 או לגירושין, הסיבות אחת זו אם ברור

מקדי הפנוי זמנה את אך שלהם, התוצאה
הפמי בתנועה לפעילות שרה עכשיו שה

ניסטית.

 שאיש־קאריירה הוא, הנדוש הסיפור
 לאשתו, מאשר זמן יותר לעסקיו מקדיש

 בחיי־נישואין, משבר היא תמיד והתוצאה
לגירושין. המוביל

 אפילו והן לנשים, קורה גם זה כך,
 מאמינים? לא פמיניסטיות. להיות הופכות

ושימעו. הסכיתו אז
 כוכבת- היא 26ה־ בת יערי שרה
 בהפועל משחקת היא אמיתית. כדורסל

 חמישה מתאמנת ישראל, בנבחרת חיפה,
 מגיעה היא ובסופי-שבוע בשבוע, ימים

מרוכזים. סוף־שבוע לאימוני וינגייט, למכון
 בעלה לילד. ואם נשואה גם היא שרה

במי חובב־ספורט לא כנראה מהנדס, הוא

ה שפח מי מ
גולדברג שלמה

לאמא תשובה טובה
 ערב־ערב, יוצא הוא חיים. עושה ממש לה.

אח מישהי עם תמיד — ההופעות אחרי
נג לא אבל קצרים, שלו הרומנים רת.

 טובה. באווירה אלא בריב, חלילה, מרים,
 לטעום רוצה שהיא לי, הסביר הוא פעם

להצ מפסיק לא שהוא למרות מהכל.
 רציני, בחור של רושם עושה הוא חיק,

 וגם בעבודה גם רוצה, שהוא מה היודע
 אבל קבועה, מחפש לא הוא נכון, בחיים.

 — בטוח ממקור לכם אומרת אני וזה —
 איתו תחלק שמישהי מתנגד היה לא הוא
להס מתקשה שהוא למרות דירתו, את
מחפש. בדיוק הוא סד, ביר

 חבר עם אחת בדירה גר הוא כרגע
 לחפש. מפסיקים אינם והשניים קולנוען,
הז כל קולטת שם האלקטרונית המזכירה

 מיספר המשאירות ממעריצות, שיחות מן
 הזמן, כל מנסים הם כתובת. או טלפון

 לי יש הזדמנות. שום מחמיץ לא וג׳ינג׳י
לדאוג. צריכה אינה שאמו רושם,

גול (״ג׳ינג׳י״) שלמה הופיע כאשר
 שימחת־תורה, בערב בבית־הוריו דברג

וש ההזדמנות את הבדרן של אמו, נצלה
 י־׳ג חברה?״ לך יש ״שלמה, אותו: אלה
 לא האם כמה.״ לי ״יש שיקר: לא נג׳י

 ג׳ינג׳י כמה?״ זה ״כמה והמשיכה הבינה
 ?״שאתחתן רוצה ״את השיחה: את חתך
 לוחצת.״ לא אני ״לא, :האם

 חגג אתמול ורק 26 בן שהוא ג׳ינג׳י,
 ?״ טוב זה מה ״בשביל :שאל יום־הולדת,

 שיש ג׳ינג׳י, בחיים.״ ״תסתדר :האס ענתה
 מופיע גם הוא ועכשיו סוף, בלי הופעות לו

 ״גם ענה: הבנקים. אחד של בפירסומת
 ״אתה בשלה: האם מסודר.״ אני היום
מאו אני כך ״גם ג׳ינג׳י: מאושר.״ תהיה
 בשבילי, ״תתחתן התאפקה: לא האם שר.״

 בשבילי.״ התחתן שלך אבא גם
 לו חסר מה להתחתן? צריך הוא למה
בתו״ מזל בן הזה, הלוהט הג׳ינג׳י היום?

ניצן והתינוק בעלה יערי, שרה
פעילה פמיניסטית




