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 חדקים ארבעה
האם דינם

 אבל אותו, המציא מי יודעת לא האם. יום הזה, הנורא החג מתקרב הנה
 האמהות, אותנו, מכניס הוא צרה לאיזה ידע ולא ילדים, לו/לה היו לא בטח
לאמהות. הבנות וגם

 צריך ילד כל עצמו. החג לפני חודש מתחילות בגן־הילדים ההכנות
 גביעי ו 2 ריקות, קוטג׳ קופסות שבע נייר־טואלט, גלילי ארבעה לגן להביא

 ביצים. של מגשי־קרטון ושני ישנים כפתורים קופסות, מיני כל נקיים, לבן
 את לזבל וזרקה שכחה שוב האמא כי בוקר, כל בוכה הילד חודש במשך
 מהשכנים, לוקחים איכשהו, מתארגנים בסוף אבל הריקים. הקוטג׳ גביעי

מיחזור. בחומרי עמוס הילר'לגן את ושולחים בזבל מחפשים
 איזה להורים להראות שמחה מאוד והגננת האם, יום מגיע סוף, סוף ואז,

 וב־סז מהעבודה חופש לוקחים הילדים. את ללמד הצליחה היא נחמד שיר
 יקרה ״אמא להן תשיר צפצפנים שעדת כדי האמהות, כל מתייצבות בבוקר

 אמנות של ערמה ועם אחד/ת ילד/ה עם הביתה חוזרים יקרה״, לי,
גפרורים. וקופסות לבן גביעי מנייר־טואלט, עשויה קונצפטואלית

 לילד להגיד צריך — זה את יודעת אם כל — פסיכולוגית מבחינה
 שולחן על המונומנט את להציב וצריך לגאוניות, מתקרבת שלו שהיצירה

 אגב, זה, כל זה. את יראו האורחים שכל כדי הטלוויזיה, על או הסלון
להס יצא כבר לי לאמהות. תכשיטים לעשות חשק אין שלגננת במיקרה

 עשויה וסיכה ישנים מכפתורים בשרשרת חודשיים במשך בעולם תובב
א׳. חלק פה עד מתפוח־אדמה.

 לא שלהם שהאמנות יודעים כבר והם גדלו קצת הילדים ב׳ בחלק
 דבר שום עושים לא כבר ז 0־12 בני ילדים לכן, האמהות. את מרטיטה
 בשביל המישפחה, מכל כספים סחיטת באמנות קורס עוברים אלא בעצמם,
 צריכה) לא ארנק(שהיא או כלל) בדרך בושם(נוראי, בקבוק לאמא לקנות

כמוהו). 12 לה (שיש למיטבח סינר או
 הם אומרת, זאת גדלו, ממש הילדים שבו החלק ג׳, חלק מגיע ועכשיו

 וטלוויזיה ומישחקים חברים זה בראש להם שיש מה וכל ויותר, 12 בני
 זה בעולם אותם מעניין פחות שהכי והדבר שישי, ביום ומסיבות ווידיאו

 באיזור. האמהות לכל אלא שלהם, הפרטית לאמא אפילו שייך שלא חג איזה
 דברים כנראה, להם, יש ובבית־הספר לבית־הספר, הולכים הזה בגיל ילדים
 הם ולכן, האם. יום שמתקרב להם להזכיר מאשר לעשות חשובים יותר

שוכחים. פשוט
 יום את חוגגת המדינה שכל נורא זה כמה כולכן, יודעות, בוודאי אתם

מעליב. כמה שכחו? שלכן הפרטיים והילדים האם
 האמהות של כבנות משמשות האמהות, אנו שבו ד׳ לחלק הגענו וכך
 במשך לנו נודע איכשהו נסבל. עוד זה עיר באותה גרה שלכן אמא אם שלנו.
 טוב ״מזל לה: ואומרות לאמא מתקשרות אנחנו ומייד האם, יום שיש היום
שלך.״ המתנה את תקבלי מחר ו... אותך אוהבת ואני

 למשל שלי אמא כמו — אחרת בעיר גרה שלכן אמא במיקרה, אם אבל
 של השני ומהעבר מטלפנת אני החג, על לי שנודע אחרי דקה בדיוק אז —

 דבר," ״שום שואלת. אני קרה?״ ״מה לחלוטין. נעלב קול שומעת אני הקו
 זכרה.״ לא שלי הבת ורק שבוע, לפני האם יום כאן היה הכל ״בסך עונה, היא
 ״אולי מוותרת, לא היא אבל שלי, לאמא מסבירה אני היום,״ הוא האם ״יום

 שבוע.״ לפני היה זה ״בירושלים אומרת, היא היום," זה בתל־אביב
הזאת? הצרה את צריכות אנחנו תגידו,

חדשות
מתוקות

 ולכן מהחורף, מתרגשת לא שטראזס חברת
 טרמפ חדשות. גלידות שלוש עם לשוק יצאה היא

 שמנת מגלידת המורכב גלידה חטיף אשים,
 באגוזי ומקושט בשוקולד מצופה אגוזים, ומימרח

 בזמן ואחרי־הצהריים, בערב הטלוויזיה מול לוז.
 משהו יש ״אמא, לשאלה: ומענה השיעורים, הכנת

האחד. שקל 1.40 טעים?״
וצי רום עם גלידה עוגת — נ׳מ״קה עוגה

 — חגיגית ארוחת־ערב של לסיום — מוקים
 ריבוע גלידה, חתיכות — דואט שקלים. 15.70

 בזוגות משווקים פונטש, מגלידת ולב שוקו־וניל
 צלחת על דקורטיבית אחרונה כמנה ומתאימים

שש של קופסה קנוי? שזה לדעת צריך מי לבנה.
והחטיף הילדה

לד1ק1ש נטול שוקולד

 ?בגו״ס לד׳סבת הי״* 8וג?י>ל
בסביבה עבתידבה

כץ אבנר של בעיצובו לשוקולד, המצורף מהסיפרון קטע
אריזה בכל חידה

 רציתי
שתדש

 שאני הבינלאומית, האופטומטריסטים רשת
 — שלי עין(העיניים בקשר עכשיו איתה קשורה

 יוצא־ מיבצע עכשיו עושים שהם לי הודיעה בני),
 למישקפיים מיסגרת אצלם שקונה מי כל דופן.
 בחינם. העדשות את מקבל שקלים) 40מ־ (החל
 למיס־ הראייה עדשות שהתאמת לי אמרו הם עוד
 גם ואפשר שעות, 24ל־ שעתיים בין לוקחת גרת

הביתה. שליח עם המישקפיים את לקבל
נכון? רע. לא לגמרי עסק לי נראה

• • •
 הסיסמה: את שהמציא למי ברכות שולחת אני

נהדר! הפסקה״. בלי עיר — ,״תל־אביב

 .1ק תן החדשה תוכנית־הטלוויזיה נחמדה די
 הצופים את לשתף איך חשב לא אחד שאף חבל

 על לכתוב לא הוא לעשות שצריך מה כל בחידון.
לתת ובכך מחפשים, שאותה האימרה את המסך

ספר

יקר. נורא — שקלים 8.7 5ב־ חתיכות
 מעלה־החמישה שבקיבוץ כרמית מיפעל

האח התוצרת את והציג מסיבת־עיתונאים ערך
 טעמתי, שלא וממתקים, סוכריות מיני כל רונה,
 מאז דוגמה. הביתה לקחתי בטיפשותי אבל

 קיבוץ מפרנסים שלי הילדים מסיבת־העיתונאים
וקר־ גרנולה חטיף — שהאקשן אומרים הם שלם.

 פיצוץ, הוא שוקולד, ומצופה שקדים בתוספת מל
 מצופה אורז, ופצפוצי אגוזים מעדן — והסוויטה

ומדליק. מגניב הוא בשוקולד,
★ ★ ★

 אינם ישראל שילדי חשב הגליל רד1 מיפעל
הם ולכן מתוצרתו, שוקולד מספיק אוכלים

 קטן סיפרון בתוספת חלב שוקולד כיום משווקים
 הספרים כץ. אבנר המאייר של עיצובו פרי ויפה,
 החידות לפותרי חידה. מהם אחד ובכל מאוד יפים

 בית אופניים, כמו פרסים שבה הגרלה, מחכה
 לי, נדמה שוקולד, מחיר פינוקים. ושאר בובות
שקלים. 1.78 — רגיל שוקולד למחיר שווה

★ ★ ★
 וסוכר סויה חלב, יוגורט, מחרובים, שוקולד

 שוקולד, בטעם ממתקים של חדשה סידרה חום.
 על־ירי בארץ עכשיו משווקת שוקולד בלי אבל

 מצופים, אגוזים זנזיבר, חטיף מדיקל. נת חברת
 באגוזים, בחרובים, ממולאים פרלינים וקופסות

 — פרלינים לקופסת שקלים 8.50 ובחלבה. בתות
 והטיבעונים הצימחונים סוגי לכל נהדרת מתנה
הבריאות. מודאגי ושאר
 את חיסלו הילדים כי לטעום הספקתי לא

שוקולד. לא שזה ידעו לא המיסכנים — הקופסה

 אני אבל התחיל, זה בדיוק מתי זוכרת לא אני
 מתכוונת אני אותי. מעצבן זה שנים שכבר יודעת

 לנו למכור שמנסים הספרים יותר) לעשרות(אולי
 כמה לנו אומרים אחרות במילים או להיות, איך

 שבספר. המדהים הגילוי בלי מוצלחים לא אנחנו
 להיות איך בעסקים, להצליח איך את זוכרים

 איך קאר״רה, אשת להיות איך או שכת1מ אשה
 בנישה להצליח איך מצליח, נבר מבעלך תעשי

 המון ועור הילדים בחיעך להצליח איך אים,
אידים.

 אותי לשכנע יכול לא בעצמו ואלוהים מאחר
 אשת־עסקים אהיה אני אחד ספר קריאת שאחרי

 נהגתי לא, שאני אחר דבר כל או מוצלחת
 מטעמי רק הזה הספרים בסוג לדפדף לפעמים
 מהסוג מהספרים אחד אף כמעט ואמנם, מזוכיזם.

אותי. איכזב לא הזה
 אידיוט שרק וזיוני־שכל, זיבולי־ראש בהם היו
 המדהים המישפט כמו לקנות. יכול מוחלט

 לגלות נסי ״... לשכוח: לי וקשה פעם, שקראתי
 האני את טפחי לצידך. החי הגבר של האני את

וכד. וכו׳ שלו..."
 הזה, מהסוג מישפטים עשרות עוד ראיתי אבל

מסוכנת. לדרגה לחץ־הדם לי עלה פעם וכל
 הזה. מהסוג ספר לשולחני הגיע שוב השבוע

 העייפות בשעת שבלילה כדי בצד אותו הנחתי
 בדמי האדרנלין את אעלה שורות, כמה אקרא
 בערב ואמנם שעה־שעתיים. עוד לעבוד ואוכל

 לרע כמובן, וחיכיתי, אשה ת1להי את לקחתי
בא נעימה. הפתעה לי חיכתה הפעם אבל ביותר,

כלבבי. ספר מת
אמרי פסיכולוגית גראנט, טוני המחברת,

 בימים לעשות מפחדים שכולם מה עושה קאית,
 בסדר שזה הנשים, לנו, להסביר מנסה היא אלה.

 בסדר קאריירה, לרצות לא בסדר אשה, להיות
 לגמרי לאהוב בסדר מרק, ולבשל בבית להישאר

 לעשות בסדר על־ידו, ולהתפנק הגבר את
 שחורה, מתחרה לילה כותנות וללבוש חנדעלך

 להיות לרצות גבר, ולא אשה להיות לרצות בסדר
החז בזרועותיו להתכרבל לרצות מהגבר, שונה
נמסה. ולהיות קות

 היא קאריירה, נשות נגד יוצאת אינה גראנט
 לכל לגיטימציה נותן הספר למעשה בעדן. גם

 כמו להיות, רוצה שהיא כמו שהיא, כמו אחת,
להיות. לה שיצא

 של להיסטריה משולשת אצבע הוא הספר
 דורות, שני מזה אותנו, שסוחפת האשה שיחרור

 להגיע, רוצות אנחנו שאליהם המקומות לעבר
 בהם, להיות רצינו לא שמעולם למקומות גם אבל
 מצב־רוח לכולן יגרום אשה להיות הגענו. אבל
טוב.

שקלים. 29.50 די־נור־הדר, דניאלה הוצאת

מישקפיים
כיס לכל רה,1צ בכל

 זה, על תחשבו לנחש. בבית לצופים גם אפשרות
בבקשה.

 אל לביננו בינם הבדל שאין לכם יגידו אם
 גבר עם הים בשפת בבית־קפה ישבתי תאמינו.
 כמה עברו פתאום אמריקאי. וגבר ישראלי

האמ הגבר לדרום. מצפון שטסו הליקופטרים
 של יופי ״איזה ואמר: עיניו את הרים ריקאי

 השמש." שקיעת רקע על אווירונים תמונה.
 זה ואבוי, ״אוי ואמר: הראש את הרים הישראלי

בלבנון.״ פעולה איזו היתה בטח — קוברות

שמי דטאלד,ס


