
 עם גרה
ההורים

 הזו* הסבתות לאגודת הצטרפה אחת אשה עוד
 1 ו־ הציירת זאת הפעם מדינת־ישראל. של הרות

 היחידה, שבתה ארבל, עמליה בעלת־הגלריה
לסבתא. אותה הפכה טלי,

 היא כד מיוחדת, אשה שהיא כמו עמליה, אבל
 על אי־פעם שמעתם האם מיוחדת. סבתא גם

שלה? ההורים עם הגרה סבתא
 הוריה, עם ארוכות שנים גרה ארבל עמליה

 בפרישמן־ כלומר העולם, במרכז אשר בדירתם
 או זה גבר בעיקבות פעמים, כמה פינת־דיזנגוף.

 עם וגרה הוריה מבית יוצאת עמליה היתה אחר,
1 אבא. ואל אמא את חזרה היא תמיד אבל מישהו,

הסבתא
 יותר הירוע ביטר, משד! איש־העסקים אצל
חד הרבה אץ זילברמן, כרמלה של כאחיה

האחרונות. בשנים טובות שות
הש אחרי כשנעצר לכותרות עלה ביטר משה

 ישב הוא בהצתה. כחשוד א: קלאב של ריפה
 שוחרר ואחר־כר חודשים, כשלושה בבית־המעצר

מחוסר־הוכחות.
 זילברמן כרמלה אחותו פתחה תקופה באותה

 אחיה את שיכנעה וכנראה באופנה, הקשור עסק
 אחותו בקול שמע משה כזה. משהו גם לו שכדאי
 לולאות העושה משהו אופנה, לגימור עסק והקים
לבגדים. באלה וכיוצא כפתורים ותופר

 השקט אל הגיעו והאח שהאחות היה כשנדמה
ב המישטרה על־ידי ביטר משה נעצר והנחלה,

לבית־הסוהר. הוכנס ושוב כלשהי, אשמה
 המאסר, היה לא ביטר את שהדאיג מה אבל

ו טיפול, באמצע היתה שאשתו העובדה אלא
 הרבה אחרי סוף־סוף תהרה שהיא קיוו שניהם

ילד. ללא שנות־נישואין
ואי ביטר, הזוג לקראת בא בתי־הסוהר שרות

הפריית־מבחנה. שר
 ביטר משה של שאשתו הן הטובות החדשות

 הראשון, לילדם עכשיו מחכים כמובן, הוא, וגם
 האחרונות בשנים אותן המלוות הצרות ולמרות

ביטר. במישפחת מאושרים כולם

ביטר הכל לא

ארבל עמליה
מישפחה ביקורי

וודקה
במאהר

בדווי

 לגור חזרה ועמליה ההורים, הזדקנו באחרונה
 כל את להם ולהחזיר בהם לתמיד כדי איתם

 כל במשר עליה, הרעיפו שהם והדאגה האהבה
חייה.

 יהיה החדשה ולתינוקת משה לבעלה לטלי,
 את לבקר הולכים כשהם בביקורי־מישפחה. קל

 להיפך. וכמובן הסבא, את גם יבקרו הם האמא,
נוחים.

בחררה
 יש בתל־אביב חתיכה, בחיפה שיש כמו
אר בחדרה יש ככה ים־סוף, יש ובאילת דיזנגוף

 ולא גדולים, עשירים רויכמן. האחים בעת
חדרה. של בקנה־המידה רק

ש לפני התאלמן יעקב רויכמן, האחים אחד
 טוב שלא רויכמן האחים שלושת כשראו נים.
 אינה, עם היכרות לו ערכו הם לבדו, האדם היות

 בנות. לשתי ואם גרושה מרוסיה, עולה-חדשה
וניש התאהבו משותפת, שפה מצאו ויעקב אינה

 כי טוב, עסק עשה שהוא יעקב הבין במהרה או.
 חבריו כל על ואהובה נהדרת אשה היא אינה

 ריש־ באופן אימץ הוא תורה לאות ובני־משפחתו.
בנותיה. שתי את מי

 שעבר בשבוע שנים. כמה לפני היה זה כל
 את ביד והחזיקו לחופה מתחת ואינה יעקב עמדו
 עורר־ה־ של בנו רודן, לאיתן שנישאה ענת,

רוזין. שרגא דין
וי אינה של הגדולה בווילה נערכה החתונה

 החצר חצי דונם. ארבעה בגודל הדשא ועל עקב,
 כיבוד ועוד כיבוד ועליו ארור, אחד שולחן היתה
 ורק נהנו, לחתונה המוזמנים 800 כיבוד. ועוד

הביתה. הלכו הם בלילה מאוחר

זילברמן כרמלה אחותו עם ביטר משה
לילד סוץ־סוף מחכים

 של חבריה הרוסים, נשארו הלכו, כשהם אבל
 באיזה הגדול, הגן בפינת להם ישבו הרוסים אינה.
מלוח דג ואכלו בדווי, מאהל כמו שנראה מיבנה

 שהם שלהם, המולדת שירי את ושרו וודקה ושתו
 כמו שאין ירוע קזצ׳וק. רקדו ואפילו שלנו, גם

שמח. לעשות והוודקה הרוסים

סיפורים
 אביו את לבקר כדי ארצה הגיע ,36ה־ בן עדי הלוי, ואיהלה אופיר שייקה של שבנם לי אמרו
החולה.

 החוצה, יצא הביקור ואחרי בבית־החולים, אביו את לבקר מייד נסע הגיע, שהבחור גם לי אמרו
 חשבו כולם כי בביתו, לישון לו הציע לא מהחברים אחד אף לישון. איפה לו שאין לו הסתבר ופיתאום

אמו. אצל מתארח כמובן שהוא
 בנה. את לארח יכולה לא והיא בבית, מקום לה שאץ אמרה שאמו גם לי אמרו
 אל וטילפן להתאפק היה יכול לא הסיפור, את ששמע אחד, צעיר יחסי־ציבור שאיש גם לי אמרו

 עליה. דעתו את בטלפון לה ואמר הלוי, אוהלה
שלו. אבא של אחר חבר אצל פעם בכל עכשיו ישן שהוא גם לי אמרו

להאמין. יכולה לא אני אבל לי, אמרו זה כל
רויכמן אינה

הרוסים רק נשארו בסוף

שימחה גם יש
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