
סוויסה בן־ציון
הבעל־המאהב

 אינפורמציה כל הנאמנה משיפחתכם למנוע
מיותרת.
 יכלו הקירות, על הסתכלו שלא שמי אלא
 מימין העליונה, בפינה מסתתרת אותי לראות
 המדינה. של הטרור עלי? אמרו לא מה ומעלה.
שיגעון!

 ועורכי־הדין אותו, חקרו שלה עורכי־הדין
תענוג. אותה. חקרו שלו

 ליידי כמו לבושה באה קרמרמן, הגברת היא,
 באו הם גם האירוע. לכבוד בשחור־לבן אמיתית
 הבדל יש אבל ידיים. מחזיקים יפה, .לבושים

 יפים יותר כיכר־המדינה של אלה בבוטיקים.
אשקלון. של מאלה

 אחרי שצי במאי(כחשש 24שב־ טוענת היא
 הוציא לביתה, סוויסה נכנס צרהמניעה), הוצאת
 מכשירי־ציתות מצלמד״ טלוויזיה, סטריאו, ממנה

 שחזרו שטשים שני אטרי, מישחק לטלפון,
 לקח,׳ •הוא שאותם ונגטיבים, תמונות מניקוי,

הזה*. ל״העולם לדברש,
 עלה לא המישטרה, את להזעיק ניסתה כשהיא

 על־ידי תפוס חש הטלפון שכן בידיה, הדבר
 די. לא אלה ובכל הקו. את לנתק שסירבה אשתו,

 ולראייה הדירה, כל את הרס הוא כך על נוסף
 הסתלק הוא ההרוסה. הדירה של תמונות הציגה

לו. שהמתינה במונית, הדברים עם מהמקום
 קודם טען אשר את בעדותו, טען, סוויסה בנצי

 הפקש הוא וכי לו, שייכים שלקח שהחפצים לכן:
 של במישרדו החפצים את הבוקר באותו

 מעניין? גולן. דויד אותו, המייצג עורד־הדיו
הלאה. יופי!

 ממשיכה היא אלה כל לאחר שגם טוען בנצי
 אכדיה, מלון של קבלה שציג איתו, להתראות

 חולצה רב בלהט הציג גם הוא שבועיים. מלפני
מתי. לי ברור לא לדבריו. לו, קרעה שהיא קרועה,
 הם מה תשאלו עכשיו גמרנו! לא עוד רגע,

 את מבקשת היא מביתשמשפט. מבקשים
 את לבטל מבקש והוא מביתה, שהוצאו החפצים
 מהווים הם לו. השייכים החפצים אלה כי הבקשה,

בבית. שהשקיע ההשקעה על פיצוי
 .מה זינגל: עורדשדין על־ידי כשנשאל

 בהחלט אני .כן, השיב: שלך?׳ היופי את השקעת?
אותת' ניצלה היא יפה.

מתה! אני
 ציווה בינתיים נגמר. לא עש ש נגמר? זה איר
 5 בשעה היום למחרת עד יחזיר שבנצי השופט
 הוא אחרת מהבית, שנלקח מה כל את אחה״צ
 שקל. 3000 של סכום שדר שלא יום בכל ישלם
 ואף לביתה להיכנס עליו אסר כף על ונוסף

אליה. להתקרב
 אל שבועיים? בעוד באכדיה יבלו הם אין־
בעציץ! מיסתור לי יש לכם. אדווח דאגה,

האשה את
שבקיר

 ושפשפו כמוני, הידיים, על גליצרין שימו
 העור כל אסון, — שלי הידיים בהנאה. ידיכם

ירד.
 כל, קודם אבל אולי. לכם, אספר עש למה?

 שלחו תשלמו? איר סיפור. אין כסף, בלי כסף.
 רחל לפקודת אחד, כל שקל 500 למערכת
 שלא מי וכלב מתקבלים. צ׳קים גם המרחלת.

לכיסוי. דואג
תפאדלו! שילמתם?

 איירין הגב׳ על הסיפור את זוכרים
 מבעלי קרמרמן, מדויד שהתגרשה קרמרמן,

 מיפעל באשקלון, מיפעל־הלבוד לבוד, עץ
 בצד, קטנים עסקים כמה לעוד לפורמייקה,

 שניהל חברתשהשקעות איתם, ניהול מילבד
 כששהאוצר? השבעתו עד כהףאורגד יגאל

הלאה. נעבור אדקש זוכרים.
 שנים של ומתמשך ארוך רומן שניהלה זוכרים

זוכרים! שלושה? פלוס נשוי מאשקלון. צלם עם
 קניית של העסק שהתפנצ׳ר שאחרי זוכרים

 התחיל הטבות, וכמה מזומנים תמורת הבעל,
 לצד ב׳ צד ובין ב׳, לצד א׳ צד בין לא־נעים עימות

 הפר שהשני וטוען בהסכם מנפנף אחד כשכל א׳,
זוכרים! אותו?

 באמצעות ביקשה, קרמרמז שהגב׳ וזוכרים
 זינגל, ומשה אילנה עורכי־הדין באי־כוחה,
 ק־ציון על נאסר שבו המחזר, נגד צו־מניעה
 לדירתה להיכנס חווה אשתו ו/או סוויסה

ולהטרידה? בכיכרשמדינה
 את שזכרו לאותם נקודות. נחלק קודם־כל אז

 שזכרו ולאותם שלמות, נקודות 10 הסיפור, כל
 לכם מגיע לא אחת. נקודה לא אפילו חלקו, רק

כש! סיפור לשכוח כלום.
 בבית־המשפט. הצדדים הופיעו ב׳ ביום השבוע

 בין ריחפה רוחי נחת, רוויתי וקוראיי, ידידיי ואני,
 שמא בחשש והזכירו חזרו הצדדים הספסלים.

 מסויים ובשלב שם, הנאמרים הדברים את אגלה
כדי השופט בלישכת להסתתר אפילו הוצע

מכיר מי

קרמרמן איירין
המאהבתז משלמת כמה

סוויסה חווה
האשה עושה מה


