
במחלקה
הפסיכיאטרית

 דיין אסי שכתב מה את כשקראתי השבוע, מאוד, עצוב לי היה
 טובים ימים ידע שהוא העובדה לאור בייחוד והרגשותיו, בדידותו על

 בשעותיו איתו נמצא ומי איתו, קורה מה להתעניין התחלתי יותר.
הקשות.

 הפסיכיאטרית במחלקה בטיפול נמצא שהוא גיליתי ראשית, אז
 זה כמובן, אבל, דרכים, מיני בכל לו לעזור מנסים ושם בתל־השומר,

 מאוד הרבה לו היו וכאלה וידידים, חברים גם צריך כי מספיק, לא
בודד. די הוא וכיום בעבר,
 מאוד. לו והדואגת אליו, קרובה מאוד שהיא אחת יש זאת בכל אך

 אסי שבו מקום הפופולרי, דגל פאב של הבעלים סנש, זידזרד! זוהי
 לאנגפורד, קרוליין אשתו־לשעבר, גם וכן לבלות, נוהג דיין

 שהבעל מדהימה, מיקריות באמת וזו כברמנית. שם לעבוד נוהגת
 בעלת־ עם מתיידד הבעל חברתיות, בנסיבות נפגשים והאשה־לשעבר

 האשה־ ואילו האהבה, גבול על אהדה, לו המשיבה זוהרה, המקום,
 סטודנט סטיב, בשם באביר־חלומות שם פוגשת קרוליין, לשעבר,

בחופשה. בארץ הנמצא אמריקאי
 לניו־יורק, חזר סטיב שהסטודנט בעצם זה מאז שקרה מה אז

 עסוקה בעלת־המקום, וזוהרה, לביקור, לפחות אליו תצטרף וקרוליין
האלה הטובות הנשמות שכל זה לקוות נותר שלנו ומה דיין. אסי עם

דיין אפי
ב1עצ1 בודד

 של האלה הווידויים עם לנו קשה באמת כי מבוקשן. את תמצאנה
וקרוביה. דיין מישפחת

חקירה כיחן עוד
© קם בתאום  הזוז והאיש מאחר אך באש. יגולה שביתו ומגלה הלילה באמצע אך

 חשדו, בולם העיתונים. בבל האירוע מופיע בשרות״המדינה, חשובה בסישרה נושא
 לו יש עישוקו שמטבע האיש, של בעבודתו הקשור מניע יש חזה שלאיריע ובצדק,

ה ביניהם חשודים, כמה עצרה המישטרה שתאים. חרבה מ ה ״גו ש  לא אך ידוע, אי
החקירה• את עויקדם דבר תה7גי

 אחרים כיווני״חקירה כמה שיש לי גילה לענייגי־מישטרח שלי השפיון והנה
זה. למיקרה

 חשדות הגיעו דווקא. רומנטי רקע על פלילי למעשה חשד שיש טוען שלי המקור
ת, יש המדינה בשרות החשוב שלאיש ב ה א  צבא-הקבע, איש הוא שבעלה מ
 והחליט בשרות־המדינה, האיש עם אשתו של הרומאן את גילה הנבגד והבעל

לא־מקובלת. מאוד בדרך אותו להזהיר
נשו של המאהבים בתי את באש יעלו הנבגדים הבעלים שבל לעצמכם תארו

מא במו ותיראה בלהבות תעלה הזאת העיר מ! הרי תיהם! ת ת ח  ניתן שהקיסר א
אותה. שרף

 הבל זאת, שעשה טי יימצא לא עוד ובל נוטף, אפיק־חקירח רק זהו אופן, בבל
בלבד. חשדות בגדר נשאר

התאבדה
 האח כהן, חופני שהזמר־בדרן לי אמרו

 חברתו עם מתחתן כהן, יזהר של הגדול
 קצת גם אבל שמחתי, נורא בן־עמי. סימה
 דרינג־דרנ־ אז אותי. הזמין לא שהוא כעסתי

אותו: ושאלתי כבוש, בזעם לו גתי
מזל־טוב." לך שמגיע בעיר ״אומרים

מה?״ ״על
 סימה חברתך, עם מתחתן שאתה זה ״על

ברעמי!'
 לא עדיין אבל שנה, כבר ביחד ״אנחנו

מתחתנים.״
שלך?" חסימה עושה ״מה
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 במישרד־חקירות.״ עובדת ״היא
 מתחתנים?״ לא אתם למה ״אז

יהיה בטח זה להתחתן אחליט אם ״תראי,
56

תאומים מזר
 של להקה פעם שהיתה זוכרים אתם האם

 כדאי אז סקסטה? בשם חמודות בנות חמש
לקרוא. שתמשיכו
 מאוד אחת בחורה היתה הזאת בלהקה

 הבת שהיא שמי, איריס בשם ויפה מוכשרת
 מכירה, שאני מצחיקים הכי האנשים אחד של

 היא שכיום הזאת, ולאיריס שמי. ארל׳ה
 רועי, בן, יש וג׳ינגלים, תקליטים של מפיקה

.3 בן
 הרבה יש דיל, ביג אומרים: בטח אתם אז

 בחורה. סתם לא היא שמי איריס אבל כאלה.
 אישיות הרבה וגם אופי, לה שיש אחת היא

 כמו להתחתן שלא העדיפה והיא עצמאית,
חברה־ פלד, זאב עם חיה פשוט היא כולם.

שמ מה בפאריס. שעבר בשבוע ״התחתנה
 תתאבד שהיא אמרה שהיא הוא בעניין צחיק

 שהיא איך ותראי אותה, אעזוב אני אם
התאבדה!"

שלך?" הבנות עם ״מה
 16 בת אחת אותן, מגדל אני אצלי. ״הן

וחצי." 13 בת והשניה וחצי
ליל־הסדר?" את חוגג אתה ״ואיפה
 באילת, במלון הסדר את עושים ״אנחנו

ואני." הילדות סימה,
 חג״שמח, לו לאחל אלא לי נותר לא אז

ובהצלחה.

חן טלי עם כהן חופני
ו״ התאבדה שהיא איך ,חרא׳

לי." מתאימה פשוט היא כי איתה,
 היית שאיתה חן, טלי לחברתך קרה ״מה
שנים?״ ארבע במשך

 חזרו הם
בתשובה

 מחזרתה־ להתאושש שנה איזה לי לקח
 שהיתה מי בולקא, עירית של בתשובה

 יפה, צעירה, ואשה ביותר כישרונית זמרת
 פנויי־זד על־ידי מאוד מחוזרת חטובת־גוף,

 ברווח פנויה, אשה היתה שבהן בתקופות עיר,
 נשואה היא עכשיו לנישואין. נישואין שבין

 ונאה, משכיל דתי, לגבר הפעם בשלישית,
 וחיה והיפה, הארוך שיערה על פיאה חובשת

בבני־ברק. שקטים חיים לה
 מכיוון אלי הגיעה בנושא הבאה ההפתעה

 הד״ר הידוע, התל־אביבי רופא־השיניים אחר:
 נקראה לנישואיה שעד ואשתו, כהן איתן
מרגלית. ענת

 חייכן, וסימפטי, נאה גבר הוא כהן הד״ר
 ספורט־אלגנט, בסיגנון טיפ־טופ תמיד לבוש

ומ אלגנטית היא בהתאם, שלו, והקליניקה
 כיסא- על יושבים מפורסמים הרבה טופחת.

פיהם. את ופוערים שלו הטיפולים
 והקליניקה איתן הופיעו האחרון בפורים

 כשנה, לפני שצולם בקטע בטלוויזיה, שלו
 כרופא- קישניר אבי השחקן מתחזה ובו

 בפיו מפחידים במכשירים המחטט שיניים,
זיל מנחם של אחת!״> סתימה אף לי (״אין

ברמן.
 וחטובה, יפה שחרחורת, חיפה, ילידת ענת,

 מלכת- לתואר המועמדות בין פעם היתה
 לפני החשובים. התארים באחד וזכתה היופי,
 כדורגלן עם רציני רומאן לה היה שנים

 ואחר־כך שכחתי, שמו שאת ידוע, חיפאי
 בתצוגת־אופנה השתתפה כאשר הכירה, היא

מסורי. איתו הזמר את בחיפה,
 והדוגמנית־לש־ הדוקטור חזרו באחרונה

 . בחינוך אקדמי תואר בעלת שהיא עבר,
 שהיוזמה הבנתי בתשובה. לי, נדמה מיוחד,

 הם הדרך. בתחילת רק והם ממנו, באה לכך
 בהרצליה־ ביתם את בניהם, שני עם עזבו,

 בבני־ בולקא, עירית כמו לגור, ועבת פיתוח,
ברק.

 החל איך לי שיספר כהן מהד״ר ביקשתי
 נושא לא שזה אמר הוא אבל ולמה, התהליך
 שהוא מדבריו הרגשתי אבל בעיתון. לכתבה

ולענת. לו שקרה ממה מאושר מאוד
 מהקטע מאושר יהיה לא שהוא לי ברור

 לא לעשות? יכולה אני מה אבל בעיתון. הזה
 , אילו לי: ברור משהו ועוד להתאפק! יכולתי
 להרגיז מעזה הייתי לא שלו, פציינטית הייתי
ככה. _אותו

 הוא ורועי במיקצועו, מהנדס שהוא לחיים,
אהבתם. פרי

 את זה אוהבים עדיין שהם גיליתי השבוע
 שמי איריס כי זאת? יודעת אני ואיך מאוד. זה

 וזה ובת, בן תאומים, זוג לה ויש בהריון, היא
בני־המישפחה כי החיים, את עליה מקל ממש

שמי אירים
בהריון

 בת, לעולם תביא לא היא שאם לה אמרו שלה
מבית־החולים. לצאת לה יתנו לא הם

 לה יש להירגע. יכולה שלה המישפחה אז
בת. וגם בן גם בבטן
כמו ירבו כן אשת־חיל, שאומרים: איך נו,

תה.


