
הצגה

המישפחה
 לכל שזה שיידע ילדים, ועושה שמתחתן מי
מילואים). כולל (לא החיים

 ברודווי הללויה של הגדולה ההצלחה אחרי
 שוב. לבוא הגרמנים אותם הזמינו בגרמניה,

 וכבר מהצלחתם, מאושרים ארצה חזרו החבדה
 בעיני ראו כבר הם הבאה. הנסיעה את תיכננו

 להם מחכים ושם למינכן, מגיעים הם איר רוחם
 הולכים הם ההצגה ואחרי ומכובדיה, פרנסי־העיר

 עם בה ולכלות השניה, בפעם מינכן את לשרוף
 כרוב ולזלול הכי־טובות, הגרמניות החתיכות כל

 ציוריים. פונדקים מיני בכל נקניקיות עם כבוש
 ברחובות כולם הסתובבו כבר הנסיעה לפני חודש

הפה. בקצה ריר טיפות עם תל־אביב
 לגמרי. בלתי־צפוי מכיוון באה ההפתעה אבל
 המופיעים האמנים של ונשותיהם בעליהן

 המיסכנים. לבני־זוגם, דאגו ברודווי בהללויה
 לבר לחזור יצטרכו במינכן ההופעות שאחרי
 בה מכירים לא שהם עיר, בתוך במלת ריק לחדר
איש.

 את להציל והחליטו התארגנו הזוג ובנות בני
 אליאן יינה משיעמום. והנשים הבעלים
 הילד וגם שהיא קשת לששי בשימחה הודיעה
מי, לנסיעה. אליו יצטרפו שלהם ע  של אשתו נ
 שהיא לבעלה הודיעה היא גם מנדלמן, עמי
 שלהם, הילד את איתה תיקח וגם איתו, תבוא
 של אשתו אניטה, בערב. משעמם לו יהיה שלא
את להשאיר דווקא החליטה רוטשיין, קיקי

קשת וששי אליאן יונה
מינכן הללויה

 אשתו ברכה, לבד. אליו ולהצטרף בארץ, הילד
 הילד. את לקחת החליטה צמח, שמואל של

 שם היו מד יובל ובעלה אהרון שולמית
 להישאר לא שכדי החליטו הם אז ממילא, שניהם

 וגם שלחם, הילדה את להביא להם כדאי לבד,
 של באחות בחרו אז עלית שישמור מישהו

שלומית.
ליוותה שלמה ישראלית מושבה היה. זה ככה

 תחת ובערבים, בגרמנית בנסיעתם האמנים את
 הם הגרמנים, של חיי־הלילה את ולראות ללכת

 אוכל מה על רעות והחליפו מעיון כולם נשארו
 כדאי ואיפה זה, של הילד לעומת זאת של הילד

בזול. יותר אדידס נעלי לילד לקנות
לפ אבל לחוד, וחיי־מישפחה לחוד אמנות

כש גם השניים, בין להפריד אי־אפשר עמים
רוצים.

 — שעבר בשבוע שכתבתי למה בהמשך
צי לוי חווה על — ,החסכנים״ סי  ויטונ־ ו

 הוא והנה דף־מאזן, השבוע קיבלנו — סקי
כלשונו.
 יפה, אשה הערצתי פעם

 המסיכה. את הורידה לא שמעולם
 רגיש אבא מצאה היא תמיד
 מהכביש. יותר בבית שנתן

 ילד, לבעל קראה היא
אבא, ולמאהב

א-------------שהיא הודתה ולא ל חווה ו
 חיסכון, מטעמי להודות, שכחה

בארון. ולא במיטה ישנים אחד שבחדר
 בחדר לחסוך שמנסה מי

העדר. את ולא עצמו את משקר

ויטונסקי סיצי
בחדר חיסכון

 החתום: על
 המשורר־האפסנאי,

פיצי.

זהב<נת
תף לא שו

למ<לזזמה

זהבי נתן
דווקא טוב, טעם
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 המתנהל מאבק על שעבר בשבוע כשכתבתי
 במיל״ כמו (״במילחמה הרבנות של בבית־הדין

 שלא מעשה זהבי נתן לעיתונאי ייחסתי חמה")
לנשים. וביחסו באבירותו ספק והיטלתי ייעשה,

 בתיק הרשום סמך על שכתבתי מה כתבתי
 את להביא עומד שהוא הבעל טען שם הרבנות,

 הבעל אשתו. עם לקשריו בקשר זהבי של עדותו
 כי מסתבר אולם להעיד. זהבי עומד מה אמר גם

 בבית־המישפט להעיד הסכים ולא העיד, לא זהבי
לפרשה. קשר לו שאין מפני נשים, עם קשריו על

 הנה אבירית. התנצלות לזהבי מגיעה כן, אם
היא.

במהירות
חוג

הסילון
 זה שלו האבא .30 בן הוא זבלדוביץ סויו

 זבלדו־ זה מי יודע שלא ומי זבלדוביץ, שלמה
יוד אתם ללמוד. הספר לבית שיחזור — ביץ
יוקנעם. סירי־בישול, נשק, סולתם, — עים

 שלהם בווילה הוריו עם גר פויו הקיצור,
 30 בן שבחור כדי אבל מהחיים. ונהנה בקיסריה

 חברה איזו צריך גם הוא מהחיים, לגמרי ייהנה
הזמן כל לו חיפשו שלו החברים אז ונחמדה. יפה

 לו עשו חודשים ארבעה לפני מתאים. משהו
 דויטש, טל עם עיוורת פגישה שלו החברים

 כעיוורת, התחילה הפגישה .26 בת עורכת־דין
 בשני, אחד מאוד הרבה הסתכלו הם אחר־כך אבל
 אחרי יומיים אבל בעיניהם. חן מצא ראו שהם ומה

 אותו שהוביל למטוס פויו עלה הפגישה
 בעיר־ יומיים היה בענייני״עסקים. לוושינגטון,

 אמרו גם לטל. התגעגע הוא ומייד ותיכף הבירה,
 קבלת־פנים איזו תיערך ימים כמה שבעוד לו

 יבוא שהוא כדאי והיה ומהודרת, רשמית מאוד
 טילפן הרבה, חשב לא פויו באשה. מלווה לשם
 וגם המצב את לה הסביר בארץ־ישראל, לטל
 באה, היא אליו. שתבוא כרטיס־טיסה לה שלח
לקבלת־הפנים. ביחד הלכו והם

 בארץ, כבר שניהם חודשיים. עוד עברו מאז
 זו שיקרה הבא והדבר נפגשו שלהם ההורים
טובה. יהודית חתונה
 הם סירי־בישול. הזה הצעיר לזוג תביאו אל

 משהו תחפשו תביאו. אל צ׳קים גם מסודרים.
 קטן צב להם תביאו אפילו אולי מקורי. יותר

 שלא יראו וטל, פויו והכלה, שהחתן כדי בכלוב,
במהירות־הסילון. חי העולם כל

 שרונד!, ארצה הגיעה שבועות שלושה לפני
 אחדות שנים כבר הגרה נתן אייבי של ביתו

בהאיטי.
 אייבי, הסבא על דווקא הוא הנחמד הסיפור

אי־אי־אי. סבא לא שהוא עליו אמרו שתמיד

דניאל נכדו עם נתן אייגי
בשקט אחר־כך ברעש, קודם

 בתה את איתה הביאה היא הנה, באה כששרונה
 היא וכאן איתה, שגדלה וחצי, 6ה־ בת עמליה

 עם שגדל וחצי, 10ה״ בן דניאל בנה את גם פגשה
 כמה גרו ביחד וכולם לשעבר, בעלה איציק,

בתל־אביב. הסבא אצל ימים
 באמצע. צרות היו אבל מאוד, יפה התחיל זה

 פיתאום דני, לנכד נשיקה נתן כשאייבי למשל,
 נבהל אייבי עמליה. מצד גדולה צעקה קמה

 בוכה שהיא הסתבר אבל נפצעה, שהילדה וחשב
 מגדל שלא מי לא. והיא נשיקה קיבל הוא כי

האלה. מהצרות יודע לא ילדים
 עם אייבי על עברו גדול רעש של ימים
 לחוץ־לארץ. קצת ברח הוא ואז שלו, הנכדים
 מריבות ושל רעש של יום עוד היה חזר כשהוא

הבית. את עזבו הם ואז מיוחדות, ובקשות
 שלו בסלון אייבי ישב הראשונה השעה בחצי

 כבר שעברו אחרי עכשיו, מהשקט. מבסוט והיה
 והוא לגמרי, ריק שהבית מרגיש הוא ימים, כמה

 בפעם יסע אם אתפלא לא אני לנכדים. מתגעגע
 במנת לזכות כדי לאתיופיה, ולא להאיטי, הבאה

 בעיניו חן מצאה שכל־כך נוספת, רעש־נכדים
פיתאום. י

ת1להי
סבא


