
נ בכנס צולמו בשש אלה המונות שיכורים, אינכס לא, כפול?־ הכל את רואים אתם

,7 נורדוי מרחוב גימפל, ופנינה חנה הן!אחת־אהת
סתם. לכנס באו לא שתיהן גן. ברמת

תן הביאו הן מו הגיטרות, את אי נעים. בדואט המוכפל, לקהל הנעי
 הנחלאים שני של הקשר מילת היאחמש-חמש!

 עצי מגרעין אורלוביץ, וברל׳ה לייבל׳ה
תיהם רבים אנשים לבלבל הספיקו השניים יון. שמו המקורי. ומראם ב

שניים. שניים הכל את לראות שבאו
 אחרי־הצהריים בשעות שהתחיל הכנס,

 יצירה היה לא הקיבוצית, התערוכה בגני
 כזה כנס נערן בישראל מקורית. ישראלית

 הפעם שנה. אלפיים מזה השנייה בפעם
 גת קולנוע באולם התקיימה הראשונה
ה אנשי המוזרה. אמריקה הסרט כשהוצג

 יכולה ארצנו שגם החליטו בישראל קיבוץ
 קמו מגוחכת. לפחות או — מוזרה להיות

תאומים. כנם על והכריזו
 להביא היה אסור זה מסוג תאומים לכנס

 להיוולד היו צריכים המוזמנים אחים. סתם
 האדם. בני אצל נדיר דבר — הזמן באותו

 לידות, אלף כל על נולדים ישראל במדינת
תאומים. שמם ילדים וארבע עשרים

 זהים״ ״תאומים תאומים: סוגי שני יש
 הם זהים תאומים זהים״. שאינם ו״תאומים

 של מהפרייה כתוצאה שנולדו ילדים שני
 ההפרייה, לאחר אחד. זרע ותא אחת ביצית

 תאים שני ונוצרו המאוחד התא התחלק
 תאומים עצמו. בזכות אחד כל שגדלו
 בעת זאת, לעומת גדלים, זהים שאינם
 הפריית של כתוצאה ברחם, אחת ובעונה

 מובן לכן זרע. תאי בשני ביציות שתי
 לעומת והים תאומים של יותר הרב הדמיון
זהים. הבלתי אחיהם

כטעות מעצר★ ★ ★

תאומים! עם רק להתחתן?־־
ופרנגדה. וסילבטה ועמוס, ,יגאל •אלא ילדיהם אלה אין הילדים. סוג לגבי בחירתן את

 את להפגין שבאה המוזרה, שראל ^
 היתר, הקיבוץ, בתערוכת הכפולה זהותה

 שבעים עד שלוש מגיל מאוד. ססגונית
 ולהיראות. להראות כולם באו ושלוש

 יותר נכון או אחידה, תלבושת לבש־ הכל
 לראות סוף־סוף היה אפשר כפולת. —

 בדיוק לבושות שהן בכך המתגאות נשים
אחיותיהן. כמו

 ולאחר הראשון מההלם שהתאוששת לאחר
ש ראית בעיון, סביבך להסתכל שהתחלת

הפנים.״ אותם הרומאים לכל ״לא בעצם
 התאומים של בעולמם העיקרית ״הבעיה

 הגדרה כמובן, זוהי, הקינאד,״. — היא
 התאומות של דעתם האנציקלופדיה. מן

 ״אין לחלוטין: שונה )15+15( ומרים תרצה
 טוענית, הן תאומים,״ מאשר יותר עליז זוג
 לבלבל תמ־ד אפשר יחד. שמח הכי ״זה
 מי יידעו לא פעם אף ואלד, החברה כל את

אותם״. סידר
 לומד ארוכות־השיער, הבלונדיניות, זוג

פור שתיהן המוזיקלי. התיכון בבית־הספר
 מנגנים הבעייתי ״מה אחד: פסנתר על טות

 אחת, בבת — אומרות הן ידיים.״ בארבע
כמובן.

 שונות דעות )51+51( רייך ויעקב לאברהם
 וגם טוב גם זה בעיקרן: שוזת אך במקצת

מהם. אחד טוען תאומים, להיות רע
שנה שלושים לפני שירת למשל, אברהם,

חדשים שמתה מגיל
כן את נשבור שלא כדי עלינו לשמור תיצטרך אחרי

 בוא ברחוב! לי להצדיע ועוד אלה? גות
 כך, ואחר הקצין המשיך לך.״ ואראה איתי
לבית־הסוהר. אברהם את לגרור מייתר
בסיס עם ממושכת טלפונית שיחה רק

 אליו שהחייל אותו שיכנעה הקרוב חיל־הים
קילו מאות חמש של במרחק נמצא התכוון

פיקודו. של התאום אחיו הוא והאסיר מטר
 דווקא בהם רגעים ישנם זאת, ״לעומת

אחיו לעומתו טוען תאום,״ להיות נעים
 של שמכונית למשל: בבוקר, ״יתנה יעקב,
 לעבודה בטעות אותי לוקחת החשמל חכרת

נסיעה.״ מחזיח ואני — אותו במקום
★ ★ ★

בכדורסל חליפין
לא ביולוגית שמבחינה מרות ך-
 הפסיכולוגית, בהתפתחות הבדל יתכן /

 של בהתנהגותם הבדל קרובות לעתים קיים
 המדעי. החוק קובע —התאומים הזוג בני

בבי אלה הבדלים מרגשים היומיום, ויי ב
בקבוצים. ביחוד — רור

 רצינית, בעיי־, מהווים הקיבוציים התאומים
 המאושרים־אומללים, ההורים לגבי רק לא

 הקיבוצי החינוך מערכת לכל בקשר גם אלא
וגו להפגע; עלול השוויון עיקרון המאורגן.

 ה־ שני ואלה להופיע. עלול הקינאד, רם
ה מנסחי בעיני ביותר, המסוכנים חידקים

 המשותף. החינוך של דוקטרינה
בטוחיםהילדים הפרדת בעית כאן מתעוררת לכן

 למיג- השבוע ניכנס שהיד יכור ***
 היה בתל־אביב, תערוכת־ד,קיבוצים רשי

 שיכו־ הרגשה בבית. ממש עצמו את מרגיש
 למקום. שהזדמן מי כל את תקפה רית

 שכן יין אומנם, היה, לא שנלגם המשקה
בט ליתר לשתיינות. מתנגדים הקיבוץ אנשי

בשטח מועדון־לילה לפתוח ד,ירשו לא חון

 חלב כוס המעונינים לכל מכרו התערוכה,
 בקבוקי בתוך סולו יושבות כשד,מוכרות

ענקיים. לבנים אבן
 מנת את לשתות שסיימת לאחר אבל
 הכל היה סביבך, והסתכלת הבודדה החלב

 זוגות 520 של ענקי דואט זר, היה בדואט.
ונשים גברים ונערות, נערים וילדות, ילדים

חסידות-במכה שת•
 יעקב גם הים; בחיל הצ׳כוסלובקי בצבא
 התותחנים. בחיל אבל צבא, באותו שירת

 בקצין ופגש ברחוב אברהם הלך אחד יום
 אברהם, הצדיע לתקנות. בהתאם מד,תותחנים.

 כמה להתקדם הספיק לא הוא וכדין• כדת
 אותו ותפש הקצין אחריו מיהר וכבר צעדים

 ״מה מכעס: אדום כולו כשהוא בכתפיו
 מעז ״אתה בו. גער לך?״ חושב אתה

 צחוק?״ ממני לעשות
 הקצין. שאגות .לנוכח נדהם, רייך אברהם

 שאל. ?״ המדובר ״במה
ודר־ מדים ללבוש מתבייש לא אתה ״איך


