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 אכלו ״הס
תי ,,או

 בן יעקב טם אוחיון, מרדכי
ילדים, לעוד מוכן השנה,

כה. עד לו נולדו שכבר 11 ה־ למרות

ה בחודשמוקדם כשדם כר

תפחה ביטנה הקודמים. משבעת שונה זה,

רביעיות
 ממדיה הזכירו אז וכבר מסחררת, במהירות

הריונה. בסוף אשה
 מה הרופאים לה גילו חודשיים כעבור

לה. מצפה
 מנומנמים תינוקות כשארבעה השבוע,

החו בית של בחדר־התינוקות לה מחכים
 התאוששה לא עדיין הרופא, אסף לים

בטון חזרה, אחת,״ במכה ״ארבעה סול:

 רק הרגשתי גם חשבתי. לא בכלל ארבעה
השבוע. ותמהה חזרה בבטן,״ שניים

 מראש מדי ידעה לא לסול, בניגוד
מ לה. הצפוייה הבלתי־רגילה הלידה על

הש בחודש — זמנה קודם שילדה ניות
 לה לעשות הרופאים הספיקו לא — ביעי

צילום.
שיד- סול, הרבה. משנה היה שזה לא

 חשב ״מי לתוכו, מתגנב טינה של שצל
הי דבר על  את שתו אותי. אכלו הם מ
 גוף לי היה עכשיו עד שלי. הדם כל

ועצמות.״ עור ממני עשו הם מלא.
 בשיג־ נולדה אוחיון סול של הרביעייה

 בעזרת — קבני מרי של זו הטבע. רת
 מרי עקרה. מרי היתד. אז, עד המדע.
הורמונלי. טיפול האחרונות, בשנים עברה

ב יש הורמונלי טיפול שאחרי ״ידעתי
על אבל אחד. מילד יותר כלל דרך

 ידעה שלא ומרי, עה,
מידה.

באותה נדהמות

 באפיסת
ת חו כו

 היו היטב. סול את מכירות נחנו
 ותמיד לידות, הרבה כל־כד לה

 באסף האחיות השבוע העידו אצלנו,״
מההתרג־ נרגעו לא עדיין הן אף הרופא.
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 לה מרשיס אין זו מסיבה וכאבים. גבוה מחום עדיין סובלת וסול קיסרי, בניתוח
ילדיס. 11 ל־ אס עתה היא סול מבקבוק. בחלב להסתפק הנאלצים לתינוקות, להתקרב

מי על כעיתון קוראת חייתי ך•
 צוחקת. הייתי רביעייה, שילדה שהי ^ ,י

?״ לי יקרה שזה אבל
 קבני מרי ילדה מאז חלף כבר שבוע

 התדהמה אבל — שלה הרביעייה את
 אותה. הצחיק לא זה הפעם, שלטת. עדיין

שאול. בעלה, את לא גם
 בו שעבר, בשבוע השני, יום באותו

 ושאול, מרי של הרביעייה בחיפה נולדה
 — :שנייה רביעייה בתל־אביב נולדה
אוחיון. ומרדכי לסול

 שהרביעייה החיפאיים, להורים בניגוד
 התל־אבי־ ידעו — משמיים עליהם נפלה
 של רופאה הולכים: הם מה לקראת בים
 — בטוח על ״שלישייה לה ניבא סול

 אז כבר האוחיונים, רביעי.״ גם ואולי
עמוק. נשמו ילדים, לשבעה הורים

הנבואה, התגשמה כאשד׳ זאת, למרות
 ״איך אותה: לעכל מרדכי הצליח לא

 החדשה את לו בישרו כאשר בהה, זהי״
 בחמש ״דק בוקר, לפנות בחמש המשמחת

 — בסדר היה והכל אותה עזבתי בערב
ילדים?״ 11 לי יש ועכשיו
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