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נחמה
ב ופותחים השנייה, הקומה למרומי

 ב־ רואים הם דירתם, דלת את היסטריה
וחברו חבריהם מיטב את חדר־האורחים

ומחזיקים המוסיקה, לצלילי רוקדים תיהם

ותא ט
 היה שבהרצליה-סיתוח השמיני הנרי פאב

 השחקן עמד הבמה על מפה־לפה. מלא
 את שלו כחיקויים והצחיק צפיר, טוכיה

דמעות. עד קהל־הנוכחים
 שישב זוג אל המלצרים אחד ניגש לפתע

 פתק. הגבר של לידיו והגיש הפאב, בפינת
 !״הביתה מייד ״טוס :ם<זוב היה בפתק
 הריצפה על שכב קודם־לכן ששניה הגבר,
 בידה אשתו את לקח החוויר, צחוק, מרוב

 לתדהמת מהפאב בבהילות יצאו ושניהם
והנוכחים. השחקן

 הממושקף הפירסומאי אלה היו
מנ של בתו דפנה, ואשתו נותן יהודה

 אום* אליקום ד״ר מזרחי כרמל יקבי הל
 שבנווה־ לדירתם מיהרו הם טשינסקי.

 בדעתם להעלות שיוכלו מבלי אביבים,
הביתה. לטוס עליהם שבגללה הסיבה מהי

ילדי חמשת מיו אביבים שבנווה בביתם
 בן ואהוד השבע־וחצי בת אוסנת הם.

מנישו יהודה של ילדיו שני החמש־וחצי,
ו האחת־עשרה בן וממי הקודמים, איו
 ילדיה שני השבע־וחצי, בת ותמי חצי
 דפנה. של קודמים מנישואין דפנה של

 אריאל התינוק הבנים, צעיר וכמו־כן
 המשותף ילדם שהוא החודשים, תישעה בן

הזוג. בני של
 מכסימלית, במהירות השניים, כשהגיעו

ש מלמטה ראו שבנווה־אביבים, לדירתם
עומ השכנים הדירה, בכל דולקים האורות

 בוקעת קולנית ומוסיקה המירפסת על דים
 בזה ובהתחשב הסטריאופוניית. מהמערכת

הסכימו ודאי בלילה, שתיים היתד, שהשעה

 לדוג מייוחד באופן דאגתי לא פעם אף
 לא! הוותיקה על אל־ ודיילת מנית־לשעבר
 פנת שלא לאן הזו, הבחורה כן־נפתלי.

 ידע תמיד החיים, לה הסתבכו שלא ואיך
מצב. מכל מאד יפה ויצאה להסתדר

 יחסי־ידידו תמיד ניהלה לאה עובדה.
 בעול! מיליונרים מיני כל עם הדוקים
הגיעו הרחוקה לדרום־אפריקה עד ואפילו
 לא של המיליונרים לציין, שכחתי כן,

 פל: לא זה אבל תוצרתרחוץ, תמיד היו
 תוצרודהאו מיליונרים כמה הכל, אחרי
ז מכירים אתם

 מילי עם יחסי־ידידות ניהלה בקיצור,
 ! על־באמת התאהבה בסוף אבל נרים,

 כ מיליונר, ולאו־דווקא דווקא, ישראלי
 שלקברג לא על. באל־ קברניט סתם אם

 או חס־וחלילה, כסף, חסר באל־על טים
מיליונרים. לא שהם איתי תסכימו

כותן ודפנה יהודה
ילדים

 מאד טובה סיבה נותן לזוג שהיתר, איתי
לדאגה.
כסיד לבנים מגיעים שהם איך והנה,

וב ילדיהם, כשחמשת יין, גביעי בידיהם
 פעיל חלק לוקחים הצעיר, אריאל ראשם

במסיבה.

יםמרובת מישפחה
 שאתם כמו !הכבוד כל באמת הכבוד, כל

הנמ האמרגן־לשעבר דגן דני את רואים
 — הבחור אז בהווה, ממלכתי בשירות צא

 להיות יכולים שהיו בוגרים ילדים לו שיש
יל- לעשות ממשיך — בעצמם הורים כבר

דגן ואורנה דני
ילדים

 שמרוב טוען ברמת־גן, בבית — קודמים
הביתה. להיכנס יכול לא הוא צפיפות
 בהם שהקטן מהילדים, חוץ הבית, בחצר

מסתו שי, ושמו חודשים ושמונה שנה בן
 ובעלי־חיים וחתולים כלבים גם בבים

למיניהם. אחרים
 והחל שחקנים עם להתעסק חדל מאז
 טוב דני נראה רציניים, בעניינים עוסק
אי-פעם. מאשר יותר ומאושר יותר
 חגיגיות בהזדמנויות שאומרים כמו אז

 לבריאות משמח, מאורע כל לפני כאלו,
לו! שיהיה ובמזל

 כשהם הבית, את שעזבו אחרי כי הסתבר
הול הם לאן לילדיהם לספר טורחים אינם
 מאד עצמאיים הילדים חמשת שכן כים,

 דין־וחשבון, להם מוסרים אינם והוריהם
 לעשות והתחיל הפעוט אריאל התעורר
 להרגיעו הצליחו לא אחיו וארבעת מהומות,

ואופן. פנים בשום
 השכנים, את להעיר הצליח שהוא אחרי

 התקשרו להרגיעו, הצליחו לא אלה וגם
 שבאו, הזוג, בני של לידידיהם השכנים

 חזקה התנגדות בחומת נתקלו הם גם אבל
 ברירה נותרה לא הקטן. אריאל של מצידו

 ולטלפן ספר־הטלפונים את לקחת אלא
 שאותרו עד שבעיר, הבידור מקומות לכל
השמיני. הנוי בפאב כותן הזוג בני

 באים הייתם אם עושים הייתם מה אז
 מצטרפים הייתם מסיבה? ומוצאים הביתה
 ויהודה, דפנה גם עשו וכך לא? אליה,

אבל הכבוד. כאורח משמש הקטן כשאריאל

 שמולי כזכור היה, לאה של הקברניט
 רות׳ מאשתו בזמנו שהתגרש שמיר,

 ל* לחוכיץ. יונה אשת־החברה בגלל
 ז יחסיו את סיים שהוא איך אותו תפסה

 האהב אבל לחוביץ. הגברת עם הדוקים
 החזיל לא למה, אותי תשאלו ואל הזו,

 שנ ואיך שלמה, שנה מאשר יותר מעמד
 רוו אשתו אל שמיר הקפטן חזר מרד״

 ואומר בסבלנות, הזמן כל לו שחיכתה
ניצחי. בירח־דבש כעת נמצאים שהם
 קעצג תתן לאה כמו אחת לא אך

 < מצאה היא ונעזבת. מוזנחת להרגיש
 רו* של בדמותו חדשה, אהבה מייד
 המייל ומצליח, עשיר ניו־יורקי עור
 ׳ ושחקניות דוגמניות של חוטמ״הן את

בשלמות. אותן חנן לא הטבע
 מא ולאה שהדוקטור אפילו ואומרים

 סוף־ס! תגיע שאולי עד-כדי-כך, חבים
 1 והנחלה, המנוחה אל החתיכה הדיילת

אמן. בימינו, מהרה

 הכל, אחרי להאשים. אי־אפשר באמת אותו
 ינקותו. משחר למסיבות אותו הרגילו
 אוסט־ סבא לכבודו ערך נולד, כשהוא

הפר בלב מסיבה־רבתי כזכור, שינסקי,
 כל־ היתה הזו והמסיבה רחובות, ליד דסים

 נדבק שהקטן הפלא שמה עד מוצלחת, כך
ל המסיבות בחיידק

סבתא סיפורי
 קיימת כי שאמרה ידיעה, בעיתון קראתי ימים כמה לפני

ש במה להשתמש אמהות לשכנע הרפואה בחוגי נטייה כיום
תנובה. של בחלב במקום הן בחלבן ולהשתמש הטבע, להן העניק

 את ורואה עיר של ברחובה עוברת ואני המיקרה, קרה והנה
כשהתי זקנה, אשה בחברת זוהר, ה כל! ר המצויינת הזמרת

ה שלה המקסימה נוקת מ בזרועותיה. ת
 רבקה׳לה, של הסבתא אלא איננה הזקנה כי מסתבר ובכן,

 לא ושמעולם מפקיעין, שמוצאה זינאתי למישפחת בת שהיא
הארץ. את עזבה

 מתחיל, אב כל מבייש היה שלא בקצב דים
השישית. בפעם לאב להיות ועומד
הדוג של (אחותה לאורכה, הנשוי דני,
 ב־ אחות .שהיא טוכמאייר), אן מנית

 פעם פעמיים, קודם־לכן נשוי היה מיקצועה,
 שהיא מישמר־העמק, קיבוצו לבת אחת

 יותר מאוחר ושנישאה הבוגרים ילדיו אם
 שנייה ופעם דני, של ביותר הטוב לידידו

 הלומדת דגן עדיזה בשם נאה לצעירה
ילדים. לו אין ממנה באיטליה, כיום

 חמשת וכל אורנה עם המתגורר דני,
מנישואין ילדתח־שלה בהם— הילדים

 שמונה בת כבר שילדתה למרות רבקה׳לה, כי הסתבר עוד
עד בכך להמשיך ומתכוננת אותה להיניק ממשיכה חודשים,
שיניים. תצמיח שהקטנה

 הסבתא לי סיפרה תדהמתי, את מודרנית, כאשד, כשד,בעתי,
 לכיתה שהלכו עד הילדים את להיניק נהגו במישפחה שאצלם

ה קופצים הילדים היו לשיעור שיעור בין אומרת, זאת גימל.
 וכך שלהם, מאמא וארוחת־עשר ארוחת־בוקר ומקבלים ביתה
וחזקים. בריאים ילדים זינאתי למישפחת צמחו
 תימהונית, הפכה זוהר שרבקהל׳ה חשב מכם מישהו אם אז

 קרנסלוי, כיד האמריקאי בעלה בגלל וצימחונית טיבעונית
 מהבית. לה באה בטבע שקשור מה לכל הזו האהבה בידו. טעות

הסבתא. את תשאלו מאמינים, לא אתם ואם
קרנסקי וכיד זוהר רבקה

ילדים


