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אן ואשתו פת גידעון שר
-נחמדה מאמריקה! הכלה איך

תל־אביב
וחזרה

חח₪
;7ט*של

גיר שר־המדע־והפיתוח של שהבן לי נודע
 דרינג־דרינג עשיתי מייד אז מתחתן. פת עון

 על פרטים כמה אותם לשאול כדי למישפחה,
 היתה לא אבל טוב. מזל לאחל וכמובן החתונה,
 כמעט וכשכבר תשובה, היתה לא ושוב תשובה,

הבן. לטלפון ענה התייאשתי
 טוב.״ מזל פת, גירעון של הבן ״שלום

״למה?״
שלו!״ ״לחתונה

 דניאל." הגדול, אחי זה מתחתן, אני לא ״זה
אתה?״ ״ומי
 .״16 בן רק הקטן, אפי ״אני
 במישפחה?״ אח עוד לכם ״ויש

 מתחתן.״ לא ועוד ,24 בן שהוא דורון, ״בטח,
 דניאל?״ מתחתן מי ״ועם
קוונט.״ גיודי ״עם
 אמריקאי." שם לי נשמע ״זה

 והיא דניאל אמריקאית. באמת היא ״נכון,
 באוניברסיטת שנתיים לפני זה את זה הכירו

 משפטים. שניה שנה לומדים הם שם בר־אילן,
 החתונה?" תהיה ״איפה

 שיחות- שומע אני הזמן כל יודע, לא עור ״אני
 מקום.״ מצאו שכבר בטוח לא אני אבל טלפון,

 חתיכה?" החדשה? גיסתך ״ואיו
״נחמדה.״

 טוב." מזל המישפחה לכל תמסור אז ״טוב,
אמסור.״ ״אני

י !

 הגיעה אלבין גליה שהנה חשבו כשכולם
 וגרה אוהבת שהיא גבר עם והנחלה המנוחה אל

 מוקדמת היתה שהשימחה הסתבר בלונדון, איתו
מדי.

 עם שלו הרומאן תחילת שבזמן הגבר, אמנם
 מהר אבל מזמן, לא התגרש נשוי, עדיין היה גליה
 החיה החוקית, מאשתו שהתגרש אחרי מאוד

 לו מצא ואפילו מגליה, נפרד גם הוא בישראל,
ישראלית. היא גם בלונדון. חדשה חברה

 לונדון את ועזבה ילדיה את לקחה גליה
 יפה, דירה שם שכרה היא לוס־אנג׳לס. לטובת
 מתחילה עכשיו ועוזרת. לילדים מטפלת שכרה
מת היא שבהם בעסקי־הסרטים, להתעניין גליה

הח שמקוס״המישכן ונראה רב, זמן כבר עניינת
לת לפחות קבוע, מקום יהיה בלוס־אנג׳לס דש

ארוכה. קופה
 להשתתף כדי ארצה, גליה תגיע הבא בשבוע

 את לבקר וכדי אלבין, מיקי לבעלה, באזכרה
 תחזור לאחר־מכן מייד מיקי. של הזקנה אמו

שלה. ולילדים ללוס־אנג׳לס

 ר1ח1ע פא1ר
לבן רופא

 בים־המלח למלון שולח בית־החולים יותר. או פחות קבוע, סידור יש הארץ במרכז אחד לבית־חולים
 על תבוא שלא צרה כל על שם נמצאים גם הם כרי״כך ותוך בחינם, במלון חופשה שיבלו רופאים,

המלון. של הלקוחות אחד
 ולא כמעט המלון של והלקוחות בים־המלח, חופשה מבלים הרופאים מאוד. טוב עובד הזה הסידור
בן־לילה. מרפאים לא שפזוריאזיס יודעים כולם הרי אותם. מטרידים
 שבוע. למשך לבית־המלון, שלו המחלקות ממנהלי אחד את בית־החולים שלח שבועיים לפני

 והוא שלו, הסטזדית עם חובה האחוון בזמן מבלה ילוים, לשלושה ואב נשוי גבו גהל־המחלקה,
בים־המלח. לחופשה איתו אותה לקחת שלא סיבה שום ,.־אה

 לשהותם הואשון ביום דרומה. וירדו לשיזוף, קרמים וקצת בגדי־ים להם לקחו והסטז׳רית ;הרופא
 המנהל את ראו הם כסאות־הנוח, על להשתרע הספיקו שהם לפני אבל לבריכה. ירדו _

בצעדי־ענק. לבריכה מתקרב שלהם בית־החולים של ,?אדמיניסטרטיבי
 במשך נשארו הם שם שלהם, לחדר עלו הם טיל וכמו ביד, שלו הסטז׳רית את לקח מנהל־המחלקה

השבוע. כל
 שהמנהל זה איך התפלאו הרופאים כל הארץ. במרכז לבית־החולים חזרו הם שבוע אחרי

שלג. כמו לבן חזר מנהל־המחלקה בעוד לגמרי, שזוף חזר האדמיניסטרטיבי
 לספר יודע לבטח אשתו, את לרמות שרגיל מי אבל זו, מוזרה עובדה הסביר הוא איך יודעת לא אני

לחבריו. גם סיפורים
אלבין גליה

אחרת אהבה מצא שהתגרש הנשוי




