
11171711/ שני

 ואלונה אריקראשונה מישנחה
הב בתם עם

יסמין. השניה, הבת נולדה יותר מאוחר שירי. כורה

 בחתו־ שנה, לפני נישאה שירי יפהפיות. הבנות שתי
 חברו זוהר, אורי של הבכור בנו לפישל, נת״השנה,

עתיר־הילדים. והחוזר־בתשובה אריק של הטוב
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י |1 71י1ך \ 1*11 | י  ביותר נבוך אריק נראה שנה לפני 711ך
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בתשובה. שחזרו וחבריו, מישפחתו עם מבלה בשבתות ונראה לסבא, הפד
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 לראשונה התפרסמה שנים חמש לפנישניה מישפחה
 לאריק ללדת עומדת שסימה הידיעה

שמו. את לו העניק שאיינשטיין ,4 בן כיום אמיר, נולד ילד. איינשטיין

 חמש לפני שהסתבר עד זה כל אביב.
מאריק. להריון נכנסה שסימה שנים

 אלונה השביעי. ברקיע היתה סימה
 את לקחה חפציה, את ארזה נשברה,

לירושלים. ונסעה יסמין הבת
 של גדולה מנה מייד קיבלה שם

 בדירה נשאר אריק דתית. שטיפת־מוח
 בתל־ חובבי־ציון ברחוב המשותפת

 וסימה הגדולה, הבת שירי, עם אביב
 ללידה לחכות בדירתה, לגור המשיכה
 לגמרי. אליה יבוא אחד שיום ולאריק,

 ,4 בן כיום שהוא אמיר, כשנולד רק
בנו. ועם סימה עם לגור אריק עבר

גימ-אגן
ברוממה

 אלונה ישבה זמן אותו ל ך*
ם שלי רו  חדשים חיים וניהלה ^בי

 סירבה היא אחד דבר רק התורה. ברוח
להשתדך סירבה היא לעשות.

ולהתחתן.
 לספר יודעות קרובות חברות

 מתוך לאריק. מחכה עדיין שאלונה
 שהוא אמונה צמחה החדשה האמונה

לנצח. יחד יחיו והם אליה, יחזור
 היא שגם שירי, נישאה בינתיים

 זוהר, אורי של לבנו בתשובה, חזרה
 נולד אחדים חודשים ולפני פישל,
 זוגות־החברים לשני הבכור הנכד

מהעבר.
 אריק עולה הנכד לידת מאז

 חשבו תחילה ויותר. יותר לירושלים
 רק הן לירושלים שהנסיעות חבריו
 אלה בימים אבל החדש. הנכד בגלל
 שאריק עקשניות שמועות נפוצו

 לבית — הביתה דרך ומחפש מגשש
 ושתי אלונה עם לו שהיה הראשון
בנותיו.

 ידוע, שונא־עיתוניס שהוא אריק,
 אליו המקורבים כל להגיב. מוכן אינו

 אנשים אבל מים. פיהם את ממלאים
טוע אפילו יש ומדברים. רואים אחרים

 בסמינר מכבר לא השתתף שאריק נים
 ששיכ־ זה כמו סמינר ימים, שלושה בן
 הוא להאמין. להתחיל אלונה את נע

בנתניה. גלי־צאנז במלון נערך
 כמו אריק, על כנראה, פעל, הסמינר

 תועים, מאוד הרבה על פועל שהוא
 עדיין, מצאו שלא מה המחפשים

 של הטובים מחבריו וכמה כמה ביניהם
אריק.

 אריק התחיל בנתניה הסמינר מסיום
 בחיק השבתות מרבית את לבלות

 בבית־ ,בירושלים אלונה אצל היהדות,
 באמצע וגם רוממה, בשכונת אבן

 שניים או לביקור קופץ הוא השבוע
בעיר־הקודש.

 בתל־אביב. נמצאים ואמיר סימה
 לו מחכים הם בירושלים, כשאריק
 סימה אצל בתל־אביב כשאריק שיחזור.
 והנכד הבנות אלונה, לו מחכה ואמיר,

 נפשו על במילחמה ינצח מי בירושלים.
 אלוהים רק — איינשטיין אריק של

יודע. לבדו
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