
מכסף וכמוסים [שחלבים
 בהרב, אורה של המהודרת בווילה

 בסביון, מאיר, מרדכי המיליונר של מזכירתו
 אחת דיין, רחל של 60ה־ הולדתה יום נחוג

 לא אני בארץ. והאלגנטיות היפות הנשים
 שם היה מה לדעת מתתי ממש אבל הוזמנתי,

 בהרב, לאורה דרינג־דרינג עשיתי אז היה, ואיך
 עוזרים תחנונים אינפורמציה. לקצת והתחננתי

כידוע.
אורה: סיפרה

 70 היו אישי. מאוד הולדת יום לרחל ״עשיתי
 בבית בושל הכיבוד כל הקרובים. מידידיה איש

 לעשות רציתי זאת בכל שלי. המבשלת על־ידי
 ומצאתי חיפשתי ולכן חגיגי, מאוד שיהיה משהו

 ואותם גרות, הכנסתי שבהם מכסף, פמוטים 60
 היה הגן כל שלי. הגן של שונות בפינות פיזרתי

 זר עם בתוכו שהסתובבה רחל, לכבוד מואר
 ומאושרת. קטנה ילרה כמו הראש על שחלבים

 לאשה שמתאים יום־הולדת היה שזה חושבת אני
רחל.״ כמו נפלאה

 תומרקין ליגאל לטלפן יכולה לא אני
 הרבה כל־כך יש יוצר. שהוא יצירה כל אחרי

 בארץ־ גיא ובכל הר כל על הפזורות שלו עבודות
 את מעשירה הייתי לו טילפנתי שאילו ישראל,

 בהחלט שלו האחרונה היצירה על אבל בזק.
 לברך. כדי טילפנתי ולכן טוב, מזל לו מגיע

דרינג־דרינג.
 האתרונה׳״ היצירה על קצת לי ספר ״יגאל,

םלה3.2 שוקלת ״היצירה ראי קו לו  דור. קי
 בקיריה.״ בבית־החולים שישי ביום נולד הוא

בלידה?״ נוכח ״היית
כשאני סביבי שמסתובבים אוהב לא ״אני

דיין רחל
הראשון הבעל מן זר

האהבה ניצחון  יכולים לא ירחונים מדוע מבינה אני עכשיו
 זה דיין. אסי מישפחת על לדווח אופן בשום

 האירועים בקצב לעמוד יכולים לא הם כי פשוט,
שבועון. הוא הזה שהעולם טוב הזאת. במישפחה

 על שלי האחרונה מההודעה הדיו יבש לא עוד
 והנה דיין, וקרוליין אסי של הסופיים גרושיהם

 ועושר. באושר לו וחי חזר שהזוג שומעת אני
 טילפנתי 11.30 השעה של הבוקר באשמורת

לאסי.
דרינג־דרינג.

זה." אל זה שחזרתם שמעתי אסי. ״הלו

 לנו הסתבר כי ימים. 10 לפני חזרנו. ״קצת
 לחומר קצת דאגנו גם כנראה שרצינו. מה שזה

בעיתונים.״
מחדש?" ״מתחתנים

תוזמני." את לאט־לאט: ״רגע!
ליאור?״ הילד, עם ״מה
 שלנו לבית בספטמבר, אלינו יחזור ״הוא

לקדמותו." חוזר הכל בקיראון.

 אנשים על רושם אולי עושים מיספרים
 סיפרות אנשי על מדוייקים. במדעים העוסקים
 זה לכלה החתן בין הבדל של שנה 18 ואמנות,

ילדים. צחוק
 נתן המשורר של בנו המוסיקאי, יונתן זיו

 זמן זה חברתו את לאשה סוף־סוף נשא יהונתן,
באוני לסיפרות מרצה רטוק, לילי ד״ר רב,

 ביניהם הארוך הרומן במשך תל־אביב. ברסיטת
 שלא לא תתקיים. שהחתונה רבים האמינו לא

 18 גם היו אבל אהבה. המון היתה — אהבה היתה
 בת כלתו בין 24ה״ בן החתן בין שלמות שנים

אהבה. זו והאהבה זמן, רק זה שנים אבל .42ה־
 ידידים, של מצומצם בחוג נערכה החופה
 החתן, של בקיבוצו נערכה הגדולה והמסיבה

 אבי מארצות־הברית הגיע האירוע לכבוד שריד.
רב. זמן כבר בגלות השוהה החתן,

 הם כי טוב, מזל הטרי לזוג לאחל תצלצלו אל
 והחתן לשנת־שבתון, הכלה לאמריקה. נסעו כבר

מילגה. בעזרת ללימודים

ונעמה תומרקין יגאל
לא ברית כן, מילה

 הרופאים לעצמי.שגם תיארתי אז באמנות, עוסק
 חיוורים." אבות אוהבים לא

 עצבני?״ אב כמו בחוץ, ״חיכית
פיסטוקים. ומפצחים בחוץ עומדים שם ״כולם

 להודעה." וחיכיתי בבית ישבתי אז
לבית־החולים?" נעמה את ״לקחת

 סידורים. לכמה מהבית יצאה נעמה ״לא.
 צריכה שהיא הרגישה היא הסידורים באמצע
 לבד." ללרת והלכה מונית לקחה ללדת,

הברית?" ״מתי
 אמרתי לא הוריי, את כשקברתי ברית. ״שום

 תהיה. לא ברית וגם בבית, מזוזות לי ״אין קדיש,
 בגלל רק לחתוך שצריך מה לילד נחתוך אנחנו

 כמו מילה. זאת ברית, לא זה סיבות־בריאות.
 מיותרת. חתיכה חותכים פשוט אפנדיציט. ניתוח

 בריאות לבין ביני אלא אלוהים, לבין ביני לא זה
 היחידי אביזר־הקודש יהיו תכריכים שלי. הילד

 להתנגד כוח לי יהיה לא אז כי בו, שאשתמש
 לגניחות ידי את אתן לא בחיי לדתיים.

עבודת־קודש." מה, משום ששמם, הפרימיטיביות
 שלכם?" הקטנה בדירה לגדול הולך ״הילד
 חדר־קיבוץ לו שנבנה חושבת, את מה ״אלא

 שני עם יחד בדירה, איתנו יגדל הוא הבית? מול
 כלבים שהם וטרה, סקיפין המבוגרים, אחיו
 שנים. כבר מגדלים שאנחנו רוטוויילר, מגזע

 נשואים?" עוד ונעמי ״אתה
 זה. נושא על היחידה הדוברת היא ״נעמי

אותה." שאלי השבוע דיין ואפי קרוליין
בחזרה הדרך
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