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גדול לתימהון ותוגה מצער

 כבר מנהלים אס לנקניקים בית־החרושת את
 יאשיל! הצעיר האח אחים. שני שנים הרבה

 . אם. (דויד) דוקה הבוגר והאח אם (יאשיהו)
 בתיאטרון פעם שעבדה דפנה, עם נשוי יאשיק
 אשת־החברה עם נשוי ודוקה ולנוער, לילדים
 י הרבה מבלים ונשותיהם האחים שני אם. אילנה

 כסף, שיש וה למרות במישפחה, אצלם כי ביחד,
טובים. ויחסים אהבה גם יש

 באחד שניהם נולדו ודוקה. יאשיק האחים,
 היו שנה כל אחרת. בשנה אחד כל אבל באוגוסט,

 ובני־מישפחה ילדיהם נשותיהם, האחים, שני
משו יום־הולדת מסיבת חוגגים אחרים קרובים

 והולכים מתנות מחליפים והיו ושמחה, תפת
שנה. בעוד מבוגרים כששניהם לישון

 הבכור, האח מיוחדת. שנה היא השנה אבל
 לו ברור היה איכשהו, .50 לבן והיה גדל רוקה,

 מאשר תשומת״לב יותר קצת לו מגיע שהשנה
 חשב הוא .43 בן הכל בסך שהוא הצעיר, לאחיו

 גדולה חגיגה איזו לו תעשה המישפחה שלבטח
 יושיבו שבו ממש, של נשף איזה אולי במיוחד,

 חברים והמון פעם, 50 אותו וירימו כיסא על אותו
 שאתה איך ״שמע, ויגידו השכם על ויטפחו יבואו
נפלא!" נראה

 ראה לא והוא התקרב, יום־ההולדת מועד אבל
 היום־ לכיוון במישפחה יוצאת־דופן פעילות שום

 אבל לאשתו, רמזים אי־אלה עשה הוא הולדת.
 שכל אחרי מדבר. הוא מה על הבינה לא היא

 לאשתו החצי־נעלב הבעל פנה עזרו, לא הרמזים
 את לו לחגוג מתכוונת לא היא אם אותה ושאל

 בהחלט שהיא אמרה אילנה .50ה־ יום־הולדתו
 במיסערת־פאר מקום הזמינה ואפילו מתכוונת.
 רוקה של אחיו כולל המישפחה, לכל בירושלים

 של ילדיהם וכמובן ובני־מישפחתם, ואחותו
 שהיא היפה הדוגמנית סיגל, ודוקה, אילנה

 סטודנט מומי, הבן האחרונים, בחודשי־הריונה
.16ה־ בת ודנה באוניברסיטה,

 כל כי במיוחד, התרגש שהוא לא נרגע. רוקה
 יותר משהו לו מגיע 50 שבגיל לו נדמה היה הזמן

 שאילנה מה זה אם אבל במיסעדת־פאר, מאכילה
בזה. יסתפק הוא החליטה,
 הבן החליט שבמהלכו חודש, עוד עבר ככה

 מזה נעלב די רוקה לחדל. קצת נוסע שהוא מומי
 אחר־כך שלו. ביום־ההולדת יהיה לא שבנו־יחידו

 מחוץ נוסעת שהיא דנה, הקטנה, הבת הודיעה
 היא האמת שוב. נעלב ודוקה לחברה. לעיר

 עצוב. די התהלך האיש האחרונים שבשבועיים
 פשוט הזאת והטובה הגדולה המישפחה כל

 לו מכין לא אחד ואף שלו, ביום־ההולדת מזלזלת
תונה. והתמלא לעצמו חשב מיוחד, באמת משהו
 התעוררו ודוקה אילנה הגיע. באוגוסט ודו
 מזל־ לו אמרה בעלה, את נישקה אילנה בבוקר.

כש לעבודה, אותו ושלחה כוס־קפה הכינה טוב.
שהוא ברגע פניו. על והעלבון העצב מעטה עדיין

 הסופיות ההכנות את התחילה היא מהדלת יצא
 וכולם חודשיים, במשך שהתבשל למיבצע־דוקה,

עליו. ידעו מחתן־השימחה חוץ
 את כשפתח לביתו. רוקה חזר בצהריים 12ב־
ומקושט ערוך שולחן־ענק בסלון ראה הוא הדלת

 שהוזמנו בני־המישפחה כל ומסביבו בפרחים,
 של החיוך במיוחד. חגיגית לארוחת־צהריים

 היו החדר. כל את שטפו שלו והשימחה דוקא
 מייד ודוקה מתנות והחלפת וחיבוקים נישוקים

על שחשבתי הייתי שמוק איזה לעצמו, חשב

אם סיגל
- רוקה של הילדים

מאת
יריב נטורמית

/ המלון בפתח לו חיכו -

 / לי ערכה היא הנה לא־טובים. דברים אשתי
\ מסיבת־הפתעה.

/ נזכר וצוחקים, ומדברים אוכלים כולם בעוד
\ מאשתו. מלבד מכולם מתנות שקיבל רוקה

 / את שאל לי?" קנית שאת המתנה ״איפה
 לה ברח שפשוט עצמה את עשתה והיא אשתו,

המתנה. את להביא מייד ורצה מהראש
 של המתנה מה בדיוק ידעו השולחן יושבי כל
 גדול שקט נהיה פיתאום ולכן לבעלה, אילנה
 תיק- לדוקה נתנה ואילנה לשולחן, מסביב

 היפה, התיק למראה חייך רוקה יפה. נסיעות
 מבפנים, נראה הוא איך לראות אותו פתח ואפילו

 של יופי רבה, תודה ״תודה, מילמול כדי תוך
 קטן, תיק עוד היה התיק בתוך אבל תיק״.

 , של הדרכונים את בפנים גילה הוא אותו וכשפתח
 הנפעם רוקה כרטיסי־טיסה. ושני זר כסף שניהם,

 כרטיס־טיסה לו קנתה היא אם אשתו את שאל
 דוקה. שאל נוסעים? מתי שכן. אמרה והיא לחו״ל,
 המיזוודות את תוריד למעלה, עלה קום, עכשיו!

הטיסה. יוצאת 3.00ב־ כי מהר, ובוא הארוזות
 בחודשים פניו על שהיה החצי־נעלב המבט

 עלה הוא תימהון. של למבט התחלף האחרונים
 נפרד המיזוודות, שתי את הוריד העליונה, לקומה

 שם לנמל־התעופה, אשתו עם ונסע מהקרובים
לאיטליה. לטיסה שניהם עלו

 נגמרו. לא שההפתעות ידע לא הוא הדרך כל
 צייפריאני מלון הוא אילנה שהזמינה המלון
 כבר רוקה של חלום שהיה מלון ונציה, של בלידו
 שבפתח זה ידע לא עוד שהוא מה שנים. הרבה
 אישית אותו לברך כדי מומי, בנו, לו יחכה המלון
.50ה־ הולדתו' ליום

קיבלת! חביבי? הפתעה, רצית

חוש אום
לחווה

 הכי הרומאן את כולכם זוכרים לבטח אתם
 הרומאן זה האחרונה. בשנה בתל־אביב ריצ׳ראצ׳י

 בעל ויטונסקי, איציק עם היפה לוי חווה של
 חזרו, נפרדו, חזרו, נפרדו, התאהבו, פיצי. אופנת
 של מהכיוון זמן, לכמה שקט נהיה ופיתאום נפרדו

 כדי האצבעות קצות על עמדו והחברים שניהם,
.39ה־ בפעם זה אל זה יחזרו הם מתי לראות
 בחור ארצה הגיע וחצי חודש לפגי אבל
 20שב־ אבנר, בשם שלו, 40ה־ בשנות ישראלי
 הוא בארצות־הברית. דווקא גר האחרונות השנים

 להרגיש בשביל בתל־אביב, יום־יומיים הסתובב
 מה לעצמו להגיד שהספיק לפני ועוד העיר, את

 עם היכרות לו ערך מישהו תל־אביב, על דעתו
 הפסיקה העיר וכל לו, קרה אדיר ובום לוי חווה

 את כשראה קיבל, שהוא בום אותו אותו. לעניין
אבנר. את כשראתה חווה גם קיבלה חווה

 הזמן כל אישית־לוחצת. ממש ביחד. הם מאז
 של שבועיים אחרי הילטון. במלון שלו בסוויטה

 ועשיר איש־עסקים אגב שהוא אבנר, נאלץ ביחד
הוא באיטליה. עיסקה איזו לעשות לנסוע גדול,

 דאג הזמן אותו וכל ימים, כמה באיטליה ישב
 בתל־ כאן חווה, את תציף אינטרפלורה שחברת

 שאבנר לה שיוכיחו ענקיים, בזרי־פרחים אביב,
בתל־אביב. ליבו — באיטליה כשהוא גם

 הזמן כל בהילטון, שוב הם חזר. הוא עכשיו
 רק אותו רוצה שהיא החליטה חווה כי ביחד,

לעצמה.

אבנר לו קוראים

 אלינו כשחזרה זוהר? ריבקה נעלמה לאן
 לא שבו יום היה לא באמריקה. ארוכה משהות
 דממת־ פיתאום, עכשיו, עליה. או אותה שמענו
 לא שוב שאולי חשבתי כבר ותיקשורת. אלחוט
בחזרה. נסעה והיא בעיניה, חן מצאנו

(שהת גוברניק רמי שלה, לחבר טילפנתי
 זה ולמרות בטלוויזיה), מעבודתו השבוע פטר
 שהכל להבין הצלחתי בבית, היה לא אחד שאף

 אפשרות יש שהיום מהכלל, יוצא ממש זה בסדר.
 המענה דרך אנשים אצל שקורה מה להבין

שלהם. האלקטרוני
 זוהר ״ריבקה כך: עונה רמי של בביתו המענה

 השאירו נא כרגע. בבית, אינם גוברניק ורמי
 אתם מה בהקדם.״ אליכם ונתקשר הודעתכם

 ושבני־הזוג כמובן, בסדר, שהכל מזה? מבינים
ביחד. חיים
 קזלרמי מפני זה היום? כל בבית לא הם למה אז
 בלי מהטלוויזיה חודשית משכורת לקבל נמאס

 לאחרונה עצמו את שמצא לאחר דבר, לעשות
 עסוק והוא לסיקור, מעניינים תחומים ללא

 וריבקה הפרטי, בשוק חדשה עבודה בחיפוש
 נשבעה היא חדש. לתקליט חדש חומר מחפשת

 עד אז הישן. החומר כשבפיה עוד תופיע לא שהיא
 לא חדשות, ומנגינות חדשים שירים שיהיו

כלום. עליה תשמעו
גוברניק ורמי זוהר ריבקה

חדש חומר רק
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