
ה קמו הכפול, באושר חלק לקחת כדי
ו בבוקר, בשבת וקרובי־המשפחה ידידים
המילה. לבריתות נסעו לים, לנסוע במקום

הרות
 זוהר. אורי אצל ויסקי שתו התחלה

והסתכלו הידידים, לילדי פוצי־מוצי עשו
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אחרי :זוהר אבשלום

לא־נורמלי. חתיך כאן מסתובב תשמעו,
 שזה חושב ליפי, מייק את שרואה מי

אקר־ נילי של החדה העין ורק פליי־בוי.
לאוז מנתח הוא שמייק למה אין. ועוד

 אלמן, הוא מזה וחוץ עולמי. שם בעל ניים
צוות את מנהל הוא בנות. שתי לו ויש

אקרשטיין נילי עם ליפי מייק ד״ר :האוזניים פוקח על 

- עיניים פוקחים סטולוביצקי: מייק עם לינדה
וארן בעיירה בבית־החולים לאוזניים הניתוח קארדינלה, לקלאודיה שדומה זו שטיין,

לו קנה ושם בארצות־הברית. קליבלאנד ליד רציני. דווקא שזה לא, שזה מייד ראתה

הרפואה. בשטח גדולה ותהילה מוניטין
 לישראל, קצת לבוא מייק את ביקשו אז
ש אטומות, אוזניים המון פה שיש מפני

 בהתנדבות, בא והוא אותן. לפתוח צריכים
 לשמיעה המומחה את מייק לקח חשבונו. על

 טוני. בשם איטלקי ממוצא אמריקאי שלו,
 טוני אז פליי־בוי, כמו נראה מייק ואם

מומ הוא אבל בריבוע. פליי־בוי כמו נראה
לפילו דוקטור של תואר לו ויש גדול, חה

סופיה.
 מייק לקח האנסמבל, את להשלים וכדי

 סאנדי שלו, טובות הכי האחיות שתי את
 פליי- כמו נראים וטוני מייק ואם ולינדה.

חתי כמו נראות ולינדה סאנדי אז בויס,
 און לחולה לפקוח באות כשהן עולמיות. כות

העיניים. את פוקח הוא האוזניים,
או וסאנדי רבה״, ״תודה אומרת לינדה

״זה מוסיפה ולינדה שלומך?״ ״מה מרת

לר רוצה ״אני אומרת וסאנדי מאוד״, יפה
 מייק שד״ר מפני בעברית, זה כל קוד״.
האח ששתי כך על ועמד רציני, אום הוא
 תלמדנה למהדרין, נוצריות שהן שלו, יות

 לדבר שתוכלנה כדי הנה, בואן לפני עברית
 אליהם חזרה שהשמיעה אחרי החולים עם

סוף־סוף.
 במועדון־ הופיעה הזאת החבורה כשכל אז
 מייק שקרה. מה לכם מתארים אתם לילה,

 פטולד מייק אלא מייק, ד״ר לא —
 התלבש ישר יחסי־הציבור, איש כיצקי,

 על להתלבש רצו הבנות וכל סאנדי. על
 למה היה. אי־אפשר אבל — הדוקטור מייק

 שהוא זמן וכל קודם, אותו ראתה שנילי
לה. שייך הוא כאן,

 ב־ כולם נמצאים הם ביום כי בערב. רק
 ניתוחים, שלושה שניים־ ועושים תל־השומר,

צריך. אם ארבעה־חמישה, ואפילו

בזרועו שירלי את וחיבק רץ יונתן דשא.
 הגיע, וכשפשנל בחום, אותה ונישק תיו
 שמראהו אלא לעשות, מה היה לא כבר

 שפרץ עטרי, יונה של הבן את בצדק הפחיד
ל יחזיר כבר הוא שלו. לאמא ורץ בבכי,
 של צורתן לפי אחרת. בהזדמנות יונתן
הז לו יהיו האורחים מבין גברות הרבה

 כולן הן הקרוב. בעתיד רבות דמנויות
 רז, נחום של אוריין זוהר הרות:
ועוד. ועוד פשנל, של אשתו

ריקה קיבה על :המוהל עם שרון אריק והגברת האדון

 השבוע, בעולם, ביותר המאושר האדם
ב, מוליק היד,  שלוש אחרי שסוף־סוף, עינ

 לאורי גם לבן. ברית־מילה ערך בנות,
לא אורי אבל יום, באותו בן נולד זוהר

ל רגיל כבר הוא כי מוליק, כמו התרגש
 ששמו מקודם, בן לו יש כאלה. עניינים
 ששמה באמצע, בת עוד ואפילו פישל,

גיוון. לשם אחי־נועמי,

אב מחבק אב :עינב ומוליק זוהר אורי
 אחר־כך לאכשלום. שחותכים איך בחדווה

ו האוטו לתוך והילדים האשד, את ארזו
 זה כי מוליק, אצל בשר לאכול מהר נסעו

 אצל ריקה. קיבה על ויסקי לשתות בריא לא
 ושוחחו ליפתח, שחותכים איך ראו מוליק

 מה היה לא לילדים רק דיומא• עינייני על
 מכירים ולא ויסקי שותים לא הם כי לעשות.

 לעשות גמרו הפוצי־מוצי ואת דיומא, את
 ההורים החליטו לכן זוהר. אורי אצל להם
ליפתח. שעושים במה להסתכל להם לתת

 שהוא אמר מיכאלי רבקה של יונתן
תפוח. רוצה

 יונתן בננה. תאכל אמרה: מיכאלי רבקה
 לו היה לא אבל בננה, רוצה לא שהוא אמר
 של הבן הרביץ בינתיים כי להתווכח, זמן

(פשנל) אברהם של לבת עטרי יונה
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