מה נגיד
עד הנגיד?

גן או בת -
ז א ת השאלה

באמצע שנות ה־ 50בלטו בחוג לכלכלה
באוניברסיטת־ירושלים שני סטודנטים צעירים
ומוכשרים מאוד .האחד היה גיורא חנוך ,שהיה
כבר נ שוי עם עופרה ,בוגרת בצלאל .השני היה

מיכאל ברונו.
הפרופסור דן פטנקין

שם עין על שני

פרופסור דן פטנקין
 -ו א ש ת ח ברו ה טו ב בי

פרופסור מיכאל ברונו
אשת ח ברו ה טו ב א׳

-

הסטודנטים שלו ,שהתמחו בצד המתימטי של
הכלכלה וקירב אותם מאוד .ברונו אף הצליח
לקבל מילגה לאוניברסיטה באנגליה ונסע לשנה.
כשחזר ארצה הוא התקשר כדבר ראשון עם
חברו הטוב ,גיורא חנוך .גיורא הזמין את מיכאל
ברונו לגור איתו ועם אשתו ,בדירה השכורה
שלהם בטלביה ,בת שני החדרים ,עד שימצא
לעצמו דירה .ואומנם ,אחרי זמן קצר שכר ברונו
דירה ועבר אליה ,אבל הוא לא שכח את חבריו
הטובים והמשיך לבקר אותם.
מרוב ביקורים התאהב ברונו בעופרה ,ועופרה
התאהבה בו .הפרופסור פטנקין שמע על סיפור־
האהבה הזה ומייד קרא אליו את ברונו ונזף בו.
אבל הנזיפה לא עזרה .ברונו רצה בעופרה,
ועופרה רצתה בברונו .גיורא חנוך הבין שאין לו
מה לעשות סקנדאלים ,והוא אמר לכל מי שרצה
לדעת שממילא הנישואין שלו בני־השנתיים עם
עופרה לא כל־כך הצליחו ,ולכן הוא מוותר.
עופרה ומיכאל ברונו נישאו לפני  28שנים.
במשך הזמן נולדו להם שלושה ילדים ,הם בנו
בית יפהפה ,עופרה קישטה אותו ,ברונו עלה

בדרגה ובעוד דרגה ,ולבסוף היה פרופסור .היו
להם הרבה חברים ,הם יצאו לבלות והיו להם חיים 1
ממש טובים.
אלא שבין החברים היה שוב זוג־חברים הכי 1
טוב .אלה היו הפרופסור יורם בן־פורת ואשתו
נטע ,שגם הם נשואים הרבה שנים ,וגם להם יש 1
שלושה ילדים וגם להם יש בית יפה וחברים וחיים
טובים .שני הזוגות נפגשו הרבה מאוד ,ונהנו 1
מאוד האחד מהשני .במיוחד נהנו ברונו ונטע ,זה
מחברתו של זה .הס אפילו תיכננו לערוך בר־ 1
מיצווה משותפת לשני הילדים של שני הזוגות,
שהם בני אותו הגיל .כל זה היה לפני שנתיים.
אחרי רומאן ממושך החליט מיכאל ברונו שזה לא
בסדר מצירו ,שהוא מרמה את חברו הטוב ,והוא 1
החליט לגשת אליו ולספר לו את האמת .נטע
ניסתה לשכנע אותו שלא לספר עדיין כלום ,אבל
ברונו הרגיש שהוא לא בסדר.
יום אחד נפגשו שני החברים ,מיכאל ברונו
ויורם בן־פורת ,בכינוס בבוסטון .בין הרצאה
להרצאה לא יכול היה ברונו להתאפק עוד ,והוא
לקח את יורם לשיחה ,שבה סיפר לו שהוא מאוהב
בנטע ,ונטע אוהבת אותו.
יורם בן־פורת נדהם .הוא חיכה עד שנגמר
הכינוס ,וטס הביתה .בבית הוא אמר לנטע שהוא
יודע מה קורה ,והציע לה להתגרש.
בבית־הדין הרבני בירושלים עדיין פתוחים
שני תיקי הגירושין .בינתיים גרה הרביעייה
בארבע דירות .עופרה ושלושת הילדים נשארו
בבית ,ומיכאל ברונו גר בדירה שכורה .בצד השני,
יורם בן־פורת נשאר בדירה שלו עם שלושת
הילדים שלו ,ונטע שכרה דירה .ששת הילדים
של שני הזוגות נמצאים כל הזמן בדרך מאמא
לאבא ובחזרה.
אומרים לי שגם עכשיו נזף הפרופסור פטנקין
בתלמידו ברונו ,אבל אני כבן־אדם שלא מבין
בכלכלה ,אבל מבין בגירושין ,לא מבינה מה
הקשר בין אהבה לכסף.

אני מקווה שהאחיות חוזרות לעבודה תקינה,
כדי להתחיל להתארגן למבול הלידות העומדות
לרדת עלינו כמו גשם בחורף.
הראשונה העומדת בתור לחדר־הלידה היא
הדוגמנית גבוהת־הקומה סיגל אם ,המחכה
ללידת ילדה השני.
אחריה תלד ורדה נוגה ,אחת מחברות להקת
סקסטה ,השרה כיום בלהקה של בעלה
המוסיקאי ,אודי שפילמן.
בעוד ארבעה חודשים תגיע לחדר־הלידה גם
כרמלה זילברמן ,שתלד את ילדה השלישי,
ובינתיים היא מנצלת את זמנה בהכנות לקראת
הלידה .ההכנות של כרמלה כוללות קניי ת
קסטת־וידיאו ,המלמדת איך מחתלים ילדים
ורוחצים אותם ומאכילים אותם .את הקסטה
קנתה כרמלה במתנה לבעלה ,זאכיק ,כדי
שיביט בה בין מישחקי הכדורגל וילמד איך
להיות אבא חדש.
מייד אחרי כרמלה תגיע לבית־החולים
ירדנה ארזי ,שתלד ילד ראשון לעצמה
ולבעלה נתן תומר .המעריצות של ירדנה
מקוות מאוד שהיא תלד בת ,כדי שבעוד  30שנה
שוב יסתובב משהו כל־כו יפה במקומותינו.
בסוף השנה עדיין לא ברור באיזה חודש
תגענה לחדר־הלידה פילכיאן ,אשתו של
מנפרד כץ ,שכבר ילדה לו בן אחד לפני שלוש
שנים ,ועכ שיו עומדת לעשות אותו אב בפעם
השניה מסידרה ב׳ .מסידרה א' יש למנפרד שני
ילדים גדולים.
באותו זמן תגיע לבית־החולים זהבית
חסידוב ,אשתו של דני חכידוב מבנק
די ס קונ ט ב עבר התייאשו מלהביא ילד לעולם.
ולכן לקחו אחד מבראזיל ,ועכ שיו כשהילד גדל
בביתם ,היא עומדת ללדת ילד משלה.
ואחרון־אחרון חביב ,שתי לידות שבוודאי

תתבצענה בבית־החולים ה קרי ה ,פשוט מפני
שבית־החולים ממוקם בדיוק מול מקום העבודה
שלהן .ג׳ו די ניר־מוזם ונעמי סנדרסון
תוכלנה לעזוב את השולחן שלהן בידיעו ת
א ח רונו ת וללכת ברגל לחדר־הלירה .ג׳ו די ונעמי
תלדנה את ילדן השני ,אח או אחות לנימרוד

ניר ולאדם סנדרסון.
שיהיה במזל טוב לכולן.

ירדנה ארזי ובעלה נתן תומר
כולן מ תיי צ בו ת

-

מנפרד כץ וא שתו סילכיאן

אין
חתונה
י
1
1

בפעם המאה אני אומרת לכם שאסור להיעדר
מהארץ אפילו לשלושה ימים .בפעם האחרונה
שנעדרתי מכאן פירסם איזה עיתון שרונית
ברודי ,גרושתו של טל בדודי ,עומדת
להינשא לכדורסלן ג׳ק צימרמן.
כשהגעתי ארצה עטו עליי כל מחפשי־
הרכילות ושאלו אותי הרבה שאלות על הנישואין
האלה ומה אני יודעת עליהם .כל־כך התביישתי
שאני לא ידעתי בכלל שהם עומדים להינשא ,עד
שטילפנתי לראש השפיונים שלי ואמרתי לו
שתוך  10דקות ימצא לי את רונית ברודי .אומנם
לקח לו  15דקות ,אבל הוא גילה אותה כשהיא
עובדת בחנות של גלי בקניון־איילון.
מייד עשיתי דרינג־ררינג לרונית ,ושאלתי
אותה איפה החתונה.
״איזה חתונה?"

 -בדלת חדר־ הליד ה

רוני ת ברודי
מ ב סו טי ת שהוא מ ב סו ט

״החתונה שלך ושל ג׳ק צימרמן".
״אין שום חתונה כזאת!״
״אבל היה כתוב בעיתון שאתם מתחתנים!"
״נכון שהיה כתוב .אילו היה לי כסף וזמן,
הייתי תובעת את העיתון על הוצאת דיבה .אבל
אץ לי זמן וכסף ,ולכן אני לא תובעת .אבל חתונה
אין".
״למה אין?״
״ג׳ק נמצא בארצות־הברית כבר כמה חודשים,
ואני נמצאת כאן .ראית כבר זוג שגר בשתי
ארצות רחוקות ,ומתחתן?"
״אבל היית לא מזמן בארצות־הברית! ראית
אותו?"
״אני הייתי בניו־יורק וגרתי אצל חברה שלי.
אין שום חתונות".
״וגם לא תהיינה איתו?"
״מה אני יודעת מה יהיה בעתיד?"
״ואיך היחסים שלך עם טל בזמן האחרון?"
״יחסים טובים מאוד".
״שמעתי שיש לו רומאן".
״יש לו הרבה רומאנים ,והוא מבסוט ,וגם אני
(
מבסוטה".

-

דני חסידוב וא שתו זהבית
 -והתור מתארך!

