
 ילדי
■עדן גן

 הבננה והמנגו, התפוז מטעי להשקאת גם
 המשתרעים והרימונים, הגפן והשזיפים,

דונמים. מאות על־פני
 היישוב, מוותיקי אוסטשינסקי, דוקטור

וב בצרפת באוניברסיטאות חקלאות למד
 על־סמך קיבל האגרונום תואר את איטליה.
 בארץ־ישראל. הדרים גידול על חיבורו

 המקומית המועצה כנשיא נבחר 1946ב־
 הוא היקב, ניהול מלבד בראשון־לציון.

 של המייעצת הוועדה נחבר כיום משמש
 של המנהלים מועצת וחבר בנק־ישואל
 האיכרים. בהתאחדות פעיל בנק־לאומי,

 בארץ, החקלאות מקברניטי לאחד נחשב
זיו־אב. ויצחק איזקסזן אליהו של לצידם

ה חזי  ב
הטבע לחיק

ש ענק, טרופי גן לגריכה, סכיב **
 המשמש גדול עתיק מיבנה במרכזו *■/

 המישפחה בני שמסביב. המטעים במישרד
 כזהו ואכן, ״הפנינה.״ שם: למקום נתנו

 את אוסטשינסקי טיפח שנים במשך המקום.
 הכל נדירים, צמחים דשא, כרי הסביבה.

 חזרה והנכדים הילדים את למשוך כדי
 אמנם הבאים הדורות בני הטבע. לחיק

 ובחגים. בשבתות רק אבל למקום, מגיעים
בעסקי ההודים בעיר. הם הימים, בשאר

ובבית־הספר. בגן והנכדים הם,
 המוזמנים הילדים משתלטים עד־מהרה

 סביהם שמות שאת אלה, ילדים המקום. על
 תולדות על אנציקלופדיה בכל למצוא ניתן

ב מישחקי־כדור מארגנים ובוניו, הישוב
השולחן סביב פינג־פונג תחרות בריכה,

לינגו חו ארבעה בן זלינגר, דניאלז
ה המהנדס של בנס דשים,

 זלינגר, עדי תחבורה להנדסת בחברה שותף
אביגיל. ואשתו מכפר־סבא פרדסנים מישפחת בן
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מה לצאת רצה לא פרומן, רם י״' *"■

נימ צבי, האב, במירוץ־שליחים. ניצח בריכה,
כור. הענק בחברת הבכירים הפקידים על נה

ח בת ג׳ינג׳יתמטרון
 של בתם מש,

למש נצר ממלון, ורותי ניסו
והידועה. הוותיקה ממלון, פחת

 לתינוקות. נוספת, בריכה בצד, הירוק.
במים. פיפי עושים — אותה מנצלים אלה

 ויינות, קלים משקאות עמוסי שולחנות
 השימחה, חתן חומוס. וגרעיני בוטנים
 בבית הסבתא עם נשאר הפעוט, אריאל

 גם עתה נמצא בתל־אביב שבתל־אביב.
 מזה בו מתגורר הוא הדוקטור. של ביתו

 לצאת מרבה אך האחרונות, השנים 13
שלו. העצים בקירבת לשהות כדי ממנו

 את אוהב אינו אוסטשינסקי דוקטור
 רעד, לדעתו כזר. בה מרגיש הוא העיר.

 תופסים לא הם הנכדים. על גם השפעתה
 אינם שלי ״הנכדים שבחיים. היופי את בה

 מתלונן. הוא לחמור.״ סוס בין מבדילים
ה אוויר את להשוות אפשר איך ״ובכלל

י״ שבעיר לרעל שדה
מודי במהירות. מתקרבת הצהריים שעת

 לאורו רגלי ללכת עליהם כי לאורחים עים
 הראשי, הכביש את לחצות בפרדס, השביל
המטע. של השני לחלקו להיכנס

מובי כשבראש לנוע, מתחילה השיירה
 ושני ותמי, ממי דפנה, של ילדיה שני לים

ואהוד. אסנת יהודה, של ילדיו
 כשהוא מאחריהם. מעט צועד הדוקטור

 היה פעם זעם. מתמלא הוא לכביש, מגיע
 ונוספו גדלה, הארץ אך שלם. הפרדס

 מהפרדס, חלק להפקיע צורך היה כבישים.
לשניים. המטע את חצו ואז

 אומר מבשרי,״ חתיכה חתכו ״כאילו
ב מתוכנן בעתיד אוסטשינסקי. דוקטור

 שיופקע לוודאי וקרוב מחלף־כבישים מקום
נוסף. שטח

 ענקיים, אורן עצי מתגלים לפתע
מה המראה שנים. ממאה למעלה בני
חו עמוסים שולחנות העצים, בין מם.

 בריכת־ במרכז, סלטים. מיני טחינה, מוס,
ענ מילונים, אבטיחים, מלאת קטנה מים
 מגידולי כולם אפרסקים. תפוחים, בים,

 רק פירות לראות ר,רגילים הילדים, המטע.
 מסתערים השולחן, ועל הירקות בחנות

אבטיחים. דיג תחרות מארגנים הבריכה, על
ק טיי  קבב ס

בצל
 שולחנות סביב מתיישבים מכוגרים ך*

 וההליכה בטבע השהייה הכבדים• העץ \ 1
 עושים הדוקטור, עבורם תיכנן אותם ברגל,

 ומת־ הולכות המזון ערימות שלהם. את
 רוחשים פחמים, גריל על בצד, חסלות.

 מצב־הרוח ופילחי־בצל. קאבאב סטייקים,
נשכחות. היום־יום טירדות מרומם.

 החיים כל כאן נשארת שהייתי ״הלוואי
 ״גם לאביה. שבע בת ילדה אומרת שלי,״

הביזנס...״ ״אבל האב, משיב מוכן,״ אני
 מסתובב והדוקטור קרירה נושבת הרוח

 מנשק ילד, ראש מלטף השולחנות, בין
להח הצליח הוא הצליח. הוא ילדה. לחי
 וצאצאי צאצאיו את אחד, ליום רק ולו זיר,

הטבע. לחיק הוותיקים ידידיו

 צבי ארדי מנהל של בתםוביב
 לבית אילנה ואשתו רביב

 צפי, :הצילום בתחתית עסיס. בעלי בדונו,
בארץ. אוסטין יבואן סיוון, אברהם של בתו

 בתה החמש, בת לוריא דניה 111 ך 1*1
י י  מישפחת בת פילוסוף, רני של 11 #

 של אחיו לעודד נשואה שהיחה התעשיינים,
בארצות־הברית. החי לוריא, רענן הקאריקטוריסט

ך *,ך ך ¥1  האוכי־ של הארבע בת בתם !
4 - 1 1 1 1# ני ואשתו זרובבל אורי טקט •

שחיי כאוהדת התגלתה הבת זרובבל. גלי רה,
במים. שהתה הזמן רוב מלידה. ושחייה נים


