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 סיפר דיין אסי לי שנתן הראיונות באחד
 מבקש שהוא מה שכל והחן־ז׳ואן הנאה הבחור
למיטה. כוס״תה לו שתגיש אשה זה לעצמו
 מילים והרבה בנהרות, מים הרבה זרמו מאז
 הם סמדר. החדשה אשתו ועל אסי על נכתבו

 רבו ושוב והפילו להריון ונכנסו והתפייסו רבו
השלימו. ושוב

דלקת־ריאות חטף הוא אסי. שחלה עד זה כל
ד אז חמורה. ח דד שיו מ ח מ ה א תני ה מו ה ש ו תו ל

אחזת
הכל שיודעת

דיין ואסי סמדר
לעשות! יכולה שכוס־תה מה

 השכיבה היא הרגיל. מגדר יוצאת פינוק" ״סידרת
 לו בישלה אותו, אהבה בו, טיפלה בבית, אותו י
 כוסות־ 500 לו והגישה מרקים של גדולים סירים ,

תה.
 האחרון והקלף מדלקת־הריאות, הבריא אסי

 אול נעלם. התה, כוס בעניין הנשים, נגד לו שהיה י
 מה ובאושר. באושר יחיו באמת הם מעכשיו

1יהודית! לנפש לעשות יכולה אחת שכוס־תה
מתיחות

 ״מתיחות״ לעשות ברקן יהודה שנסע איך
 חברתו את איתו לקח ולא בדרום־אפריקה,

 כמה לו לעשות נילי החליטה פלד, נילי הקבועה
משלה. מתיחות

ימים, כמה לנוח לאילת, נסעה היא בהתחלה

 ואמנות תרבות לענייני שלי המיוחד השפיון
 סיפר הוא מדהים. סיפור כשבידו אליי הגיע

 והאלגאנטי, יפה־התואר קדישמן, שלמנשה
ויפהפיה. אמיתית דקה צעירה, מאהבת יש

 השפיון את ושלחתי לי, נראה לא הסיפור
כזאת. יש אומנם אם הבחורה, מי בדיוק לברר '

 מדהים יותר עוד היה הביא שהוא הסיפור
 אשה היא והצעירה היפה האשה הראשון. מאשר

 בבית והאוהב הנחמד בעלה עם שגרה נשואה,
 תל־ שליד העשירות השכונות באחת מקסים
אביב.

 שנתיים, לפני קדישמן את הכירה היפה
 לבעלה והודיעה דקות חמש תוך בו התאהבה

 הבעל הגדול. הפסל לטובת אותו עוזבת שהיא
 ומישפחה, בית ולהרוס להתגרש סירב הנדהם
 עם קצת להתעסק לה מרשה שהוא לאשתו ואמר

 מהר לה יעבור שהעניין ביטחון מתוך .הפסל,
מאוד.

 עם נוסעת היפה הצעירה שנתיים. עברו מאז
 נוסע. הוא שאליו מקום לכל כמעט קדישמן

להתגרש. מסרב עדיין הבעל
 לקדישמן, דרינג־דרינג לעשות החלטתי

 הוא מתי ועד בדיוק, העניינים מה אותו ולשאול
 ענתה ולטלפון בארץ אינו קדישמן אבל לה. יחכה

מיכל. אחותו,
המרחלת." רחל ״מדברת

לך?" לעזור יכולה אני ״מה
 לבין אחיך בין קורה מה לדעת מבקשת ״אני
שלו." החברה
כלום!" קורה ״לא
 להתגרש רוצה היא הרי כלום, אומרת זאת ״מה

מבעלה!"
 אני נישואין אבל גירושין, שם יהיו אולי ״אז
באופק." רואה לא לגמרי

שנתיים?״ כבר ביחד הם ״אבל
אחרות. נשים עם גם ביתד והוא ביחד, הם ״כן,

 מקום בכל אשה יש שלמנשה בטח יודעת הרי את
 רווקות לו ויש נשואות לו יש מגיע. הוא שאליו

רוצה." שאת מה גרושות. לו ויש
בדוקה?" שלך שהאינפורמציה בטוחה ״את
 הכל, לי מספר הוא שלי. האח את מכירה ״אני
 איתה, הוא לפעמים לספר. מה אין הזה ובעניין

מזה.״ ייצא לא דבר שום אחרות. עם הוא ולפעמים

 הספיקה לא שהיא שמועות משם הגיעו ואחר־כן
 הכי הפנוי פפשודו, אלי כי אחת, רקה אף לנוח

 הזמן. כל אליה צמוד היה הדרום, באיזור מבוקש
 נילי לבין פפשודו שבין שאמרו אפילו היו

 יודע תל־אביבי כל אבל ממש, של רומאן התפתח
 אנשים עם רציניים רומאנים לנהל שאי״אפשר

להרי־חושך. מעבר הגרים
 והחליטה לתל־אביב, הביתה חזרה נילי אז
 ממש שגר מישהו לעצמה למצוא צריכה שהיא
 דודו היה שלה הבית ליד שהיה קרוב הכי קרוב.

 הזמן וכל טובים, ידידים הם עכשיו אז טופז.
קפה. שותים
 אף בוקר לפנות 3 עד קפה שותים הם למה

 הראש עם ברקן, יהודה אולי אבל יודע, אינו אחד
זה. את להבין יוכל המתיחות, של

קדישמן מנשה
רווקות ויש גרושות יש נשואות, יש מקום: בכל אשה

לב־ארי וגידעון נירה
תינוק יש ליעל גם

טופז ודודו
בבוקר 3 עד קפה שותים
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 ילזיס שלושת
ילד וגס

 החדשות והרי מירושלים, ישראל קול כאן
תחילה. ועיקרן

לב־ארי גידעון ישראל קול למנהל

בכור. בן נולד נירה היפה ולאשתו
 אבל הורים, שני רק אומנם יש הנולד לרך

 שני שלושה. רעה, עין בלי לו, יש חצאי־אחים
 ואשתו־לשעבר שלו אבא מצד לו יש חצאי־אחים

 ובעלה שלו אמא מצד לו יש חצי־אחות יעל.
הראשון.
 התינוק על גדולים הם האלה האחים כל אבל
 הילד ביחד. לשחק יוכלו לא פעם ואף הקטן,

 התינוק של חבר להיות יוכל שאולי־אולי היחידי
 ליעל, החודש שנולד החדש התינוק הוא הזה

החדש. ולבעלה גירעון, של הראשונה אשתו


