
הארוך והרומן הבת הבן,
 לה עמדה ממש המרחק באותו ורב. עצום למרחק
 ישר המועף, פאר, יוסי את ואספה דותן, עירית

האוהבות. זרועותיה אל
 אצל שלו הבן דורו. אצל שלה הבת זה. ככה
ביחד. שוב ועירית יוסי אבל החוקית. האשה

 לא מעולם שיוסי ידעו, בארץ אנשים שהרבה
 הוא נישואיו תקופת ושבכל מעירית, ממש נפרד

 עד קצת חיכתה האשה איתה. להתראות המשיר
 רגלה את הרימה היא ואז מהלידה, שהתחזקה

בעלה את העיפה ענקית ובבעיטה הימנית,

 נשואה שהיתה דותן, עירית את זוכרים
בת? להם נולדה וגם דותן, לדודו פעם

 דיכאון־ אירית קיבלה הלידה אחרי תיכף אז
 הילדה עם להתעסק. רצתה כל־כך ולא לידה,
 הוא היום ועד נפרדו, ודודו היא ואחר־כך שלה,
 עם ביחד שלהם, המשותפת הילדה את מגדל
מירי. החדשה אשתו

 צעיר, ברב־סרן עירית פגשה הגירושין אחרי
 איתו לגור עברה פאר, יוסי לשם העונה

 פאר, עירית לה שיקראו חבריה מכל וביקשה 1
מעולם. לו נישאה שלא למרות

 נפרדו, הם אחד, יום ואז, שנתיים, ארך הרומן _ ..
 אפילו חודש ולפני אשה, לו נשא יוסי מאוד ומהר
בן. לו נולד

 הלידה אחרי שתיכף לכך גרם הרע המזל רק
הסור את פאר יוסי של לאשתו גילה מישהו

 אבל דופן, יוצאת אשה שאני ידעתי תמיד
 שעד בחיי להריון, בחורות להכניס יכולה שאני

 כמעט עכשיו מרגישה אני ידעתי. לא עוד עכשיו
 שחני לכם תדעו אז הנס. בעל מאיר רבי כמו
 זאת שבכל מאוד מקווה ואני בהריון, לא פרי

האשהז איפה הילדים! איפהתהיה. היא החתונה, אחרי בקרוב,

 הילדים אחר♦ תיכף
ההורים גם יינשאו

 כדי שעבר הרביעי ביום באו ואשה איש 350
 לשעבר, מפכ״ל־המישטרה של בשימחתו לשמוח
 בנו את שהשיא שפיר, הרצל (מיל׳) האלוף

צביקה.
של חתונתו אבל שימחה, היא חתונה כל

קטועה. הימנית ידו היתה מבית־החולים, כשיצא

 עם יחד לחופה, מתחת עמד הוא הרביעי ביום
 בתו ודיילת־אוויר, סטודנטית פז, מירי כלתו

צביקה, של אחיותיו שתי כשמסביבם קבלן, של

שפיר ומירי צביר,ה
האפרסק! היה איפה

 צביקה ומכופלת. כפולה היתה שפיר צביקה
 היתה הפגיעה יום־הכיפורים. במלחמת נפצע
 במשך בבית־החולים שכב וצביקה מאוד, קשה
לרווחה. לנשום יכלה שמישפחתו עד וחצי, שנה

 חברים מאוד והרבה הרצל, ואבא ומירי, אורנה
 מתקופת הרצל של וחברים הצעיר הזוג של

 האלוף רבץ, יצחק רב־אלוף הצבאי: שרותו
מאיר זורע, מאיר האלופים בר־לב, חיים

 רבים ועוד וייצמן עזר פלד, מוסה עמית,
 מראש נמוכות. יותר קצת דרגות בעלי אחרים,

מעד הממשלה  מיברק־ברכה, הגיע פרם שי
 בקבוק־ויסקי הגיע הולצברג שימחה ועם

 גם אפרסק. הביא לא אחד אף מדהים. בגודל
שם. היה לא בורג יוסח

 שוב עמדה האלמן שפיר הרצל של לצידו
ממושך רומאן ניהל שאיתה פריאל, סיגלית

 מנהלים הם הפסקה ואחרי שנים, כמה לפני מאוד
ב׳. כרך רומאן,

 החליטו שהפעם לי אומרים יודעי־דבר
 לדחות רוצים שהם אלא להתחתן, והרצל סיגלית

 נשואים. יהיו ילדיהם שכל עד החתונה את
 מירי, הצעירה, בתו את רק לחתן נשאר להרצל

 דניאלה. היחידה, בתה לנישואי תחכה וסיגלית
יש. לי גם אז וסבלנות, זמן יש להם אם


