
מריו :4 אבא

9 תוהו־אכוסיפו ע□ פיטר, :5 אבא
 אנונימיות של שנתיים לאחר סוף, סוף
לשם. ובעליה ויולט של הקטן זכה

ו״ט :6 אבא
 אלי הכין קניוק יורם הסופר בעזרת

 אותה הצהרה אכזיב, מדינת ראש אביבי,
 ״היום, נאמר: ובה קרש־לחם על חרט

 ראשון בן נקדש השמיני, לחודש 25ה־
ובעו באכזיב שמו ויקרא אכזיב למדינת

 של הקדום שמה הוא אכוסיפו, תוהו לם:
 האשה של מרחמה הילוד והבן אכזיב.
 שתוהו גברים ששה הם ואבותיו בא, ויולט

באכ נעשה הוא אבא. להם יקרא אכוסיפו
מח לכור חזר והיום בלפלנד ונולד זיב

ואור אכזיב מדינת תושבי ובמעמד צבתו
ונברכו.״ נקדשו חיה

אביבי. ואלי רינה :חתומים

גרוין :3 אבא
 ״בדרך תוצרו. הוא הקטן שתוהו שבט
 אבל איש. 15 של קומונה אנחנו בלל

 עם ביחד שמונה רק אנחנו במישפחה
 אחד והכרנו בעולם הרבה נסענו תוהו.

הת הזמן עם ארצות. מיני בכל השני את
 מיש־ היינו כבר לאכזיב וכשהגענו גבשנו

להריון.״ ויולט נכנסה גם אז פחה.
 כאבות שלא המישפחה. אם היא ויולט

 קומה, גבוהת היא אחת. רק יש אמא —
חו ולשון ארוך חום שיער ובעלת נאה
 בגבולות מאמינה לא ״אני להבות. צבת

 היום 1 באתי מאיפה חשוב זה מה ומדינות!
 של־ העולם כל שם, אני מחר פה אני

 כזה שטף נוכח העולם,״ כל של ואני
 מקום ומפנים הבעלים ששת כל מתגמדים

כבוד. ביראת
שו י״ מישפחה זה מה י אבא זה ״מה

 של עתיק אוסף ״הכל הצעירה, האם טפת
 הבן את לשאול אפשר קדומות. דעות
 שהוא בטוחה אני ככה! לו רע אם שלי
 עם אחרים תינוקות מהרבה מאושר יותר
מה לוקחת שאמו ועשר חוקי אחד אבא

!״ צד
 לאכזיב. תוהו עם מכבר לא חזרה ויולט

 כשנתיים לפני המקום את שעזבה לאחר
 ועם שוב. אותה תקף הנדודים כשיצר

 ביתם אכזיב, חוגגת המישפחה של שובה
חשוב. מאורע המישפחה, של הארעי

| ל ך1|  רינה ואשתו אביבי אלי |1|
0 1  את קרש־לחס מעל קוראים 14^1
 תוהו :המישפחה בן של שמו הכרזת

אכזיב. של הקדום שמה על אכוסיפו,

1 ה111¥1ה 1 ח בני יושבים רבה בחגיגות ח
□/ / 111 1 .1 11 1 /11 ומק־ הקטן תוהו של מישפחתו 1

 בחזית הניצב תוהו אכזיב. מדינת ראש של החגיגי לנאומו שיביט
בחלקו. שנפלה הפתאומית הלב מתשומת מרובה הנאה נהנה

 מפוזרים בעליה וששת האס יושבת בתמונה שמאלית קיצונית
 שאמו לזאטוט שס מתן לכבוד נערך החגיגי הטקס החומה. לאורך
 בתמונה משנתיים. למעלה לפני באכזיב בהיותה להריון נכנסה
אבותיו. ששת מתוך כמה עם החדש שמו את חוגג תוהו הילד מימין

 אותו חרתה אמו אשר תוהו, זכה וכך
 הי- למקום לחזור באכזיב, שנתיים לפני

כש השני הולדתו יום את ולחגוג ווצרו
במתנה. לו ניתן שמו
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