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 בעולמנו מהפכה שחוללו המצאות
האחרונות... השנים 20ב״ התרבותי
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הכסף? הלך לאן
 הרבה מכירה אני

 טעם בעלי מאבלים
 עדיין לך קרה לא נפלא.
 בשוק מסתובבת שאת

ש דברים המון ורואה
 אבל לקנות, רוצה היית

ב נזכרת את פתאום
 שהוא הבעל של פרצוף
 הישנה השאלה את שואל
י הכסף הלך לאן :ההיא

 דגי של הגדול היתרון
 הם בארנק. הוא הים

 לעיכול רק לא קלים
 הארנק. על גם אלא
 בהחלט שאני גורם וזהו

להת אחת לכל מיעצת
 רוצה היא אם בו, חשב

בעלה. עם בשלום לחיות

ם בני ״ ח א צו ר ת׳ ל ■ או ■ ■
 אותו בבכי. מיררה החולים, בבית הלידה

 :אשתי לי סיפרה מהעבודה, בשובי יום,
 ובוכה מרוגזת היא צהרים. אכלה לא ״יפה

במיטתה.״
 להרגיע ועליתי בצלחת אוכל מעט לקחתי

 לחדר מרי נכנסה דקות חמש אחרי יפה. את
 כדי יחפה, במדרגות עלתה היא יפה. של

 ראתה היא צעדיה. את ישמע לא שאיש
לפה• עוף לה ומגיש יפה את מרגיע אותי

 קול והקימה לביתי בחזרה ירדה היא
 במיטה!״ יפה עם אבא את ״תפסתי צעקה:
ה ההבל דברי את ושמעתי למטה ירדתי

 להעליל אפשר איך לראשי. עלה דמי נוראים.
 לא ״את מביתי. אותה גירשתי כזו? עלילה

יותר!״ כאן אותך לראות רוצה לא ואני בתי
★ ★ ★

מתגרשת יפה
 מרי הפרשה. תמה לא כזאת 0ול

|  שלה העלילה דברי על לחזור התחילה \
 את להכות התחיל הוא בנימין! באזני
 ששמע ההאשמות את בפניה ולהטיח אשתו

 יותר יכלה לא יפה אשר עד אחותו. מפי
 אחד גשום ביום הזה. המצב את לסבול
 אצל החודשים שלושת בת רחל את עזבה
הבית. מן והסתלקה מינה, אשתי
 בן־ ד״ר של בביתו מחסה מצאה היא
 פעם־פעמיים בה. טיפלה אשתו אשר רענן,

להש לביתה שתחזור עליה להשפיע ניסיתי
 לבסוף גט. דרשה יפה אבל בעלה, עם לים
 על בגדיה, על הדירה, על ויתרה היא

 כל ותמורת הילדה, על ואפילו הרהיטים
גט. לה לתת בנימין הסכים אלה

 הוציאו לדירה, מיד פלשו ומרי סלחה
 להוציא. היה שאפשר מה כל את ממנה

 באר־יעקב. למעברת לקחו רחל הילדה את
וב פרטיים בבתים אז עבדה יפה אגב,

ה המפקח אצל לא אבל בילדים, טיפול
 ובאופן האחרון בזמן רק עבדה שם כללי.
 כששמעו השבוע, פנים, כל על בלבד. זמני

 מה כל את שלה האחרונים המעבידים
 אותה פיטרו הם שונאיה, עליה שהפיצו

הצדקה. בלי מעבודתה,
ב בנימין הופיע הגט אחרי חודשיים

 היתר- היא הילדה. כשבזרועותיו מאפיה,
 חיים, רוח נטולת כאילו ונראתה חולה

 עגלה. או מיטה וללא בסמרטוטים לבושה
 לד״ר מיד וקראתי הביתה אותה לקחתי

שהבריאה. עד בה שטיפל גוטי,
 מביקור חזרתי כן, אחרי חודשים שלושה
 לקח בנימין כי לי הודיעה אשתי בטבריה.

 המיטה הבגדים, כל את ואתו/ הילדה את
 זה אחרי שמענו לא *לה. שקניתי והעגלה

 סיפרה אחד שיום עד מאומה, הילדה על
מיהר מתה. התינוקת כי סלחה של שכנתה

 ילדים בטיפול יפה עבדה בו לבית תי
 רצה יפה המרה. ,בשורה־1 את וסיפרתי

 סלחה. של אחותה לבת הגיעה מטורפת, כמו
 ונמצאת חיה הבת כי לה סיפרה זאת

קיבה. מהרעלת סובלת דג׳ני, בבית־החולים
 בתה את לקחת מחיר בכל רצתה יפה
 בא לא ואיש הבריאה התינוקת איד*;.

 לתת היה אי־אפשר לאמה אולם לקחתה,
 מבית־ בנימין אותה הוציא לבסוף אותה.

 פעם שוב אותה הביא בושה ובלי החולים
 אותה, לקבל רציתי לא אני למאפיה. אלי
והת אתו רבתי פתרון. לא שזה ידעתי כי

 התחייב שבנימין אחרי רק המשטרה. ערבה
 ללא הילדה את לי מוסר שהוא במשטרה,

רחל. את לקחתי בחזרה, אותה לקחת רשות

★ ★ ★
מתערבת הרבגות

 את ראיתי לא אני וחצי. שנה עכרו ך ך*
 מרי הופיעה לפתע אמה. את או מרי
 ונישקה מעשיה על סליחה ביקשה במאפיה,

 והיא בחור לה שהיה התברר ידי. את
ה אתו. להתחתן כדי לירות 500 רצתה
 הסכמתי. ואני לטובתה התערב שלי שותף

הבחור. את תחילה לראות ביקשתי רק
 ולא שיקר הוא למאפיה. אותו הביאה היא

 בשבילך,״ לא ״זה עלי. טוב רושם עשה
 קצר זמן כעבור ואמנם לה אמרתי אני
 אליהו את לה הצגתי ממנו. נפרדה היא

 לקחתי ובעיניה. בעיני חן שמצא כשיוב,
 פיתות שיחלק לעבודה אצלי הבחור את

 הם חודשים שמונה וכעבור שלו בטקסי
רהי בבגדים, ל״י 2500 לה נתתי התחתנו.

 קניתי סלחה לאמה גם ערך. ודברי טים
לה וקניתי אותו ריהטתי גדול, חדר

רדיו.
 שעל בדירה לגור סלחה רצתה בהתחלה

 אליה. אחזור אולי שאני תקווה מתוך הגג,
 אליה. פעמים כמה אותי הזמינה כך אחר
 למשוך כדי אליה, רחל את לקחה אפילו היא

היחסים. את וניתקתי נזהרתי אני אותי.
את לקח כשבנימין האלו, הפעמים באחת

באוטובוס. יפה נסעה אמו, לבית הילדה
קרעים, לבושה ילדה ראתה היא פתאום
 זאת האוטובוס. מול ברחוב רצה יחפה,
 חיבקה מהאוטובוס, ירדה היא רחל. היתד,

 דקה בחולצה החורף מקור שרעדה בתה, את
ה את נתנה ״סבתא התעמלות. ובמכנסי

 לי ואמרה לילי הדודה לבנות שלי בגדים
הילדה. סיפרה לשחק,״ לכי

 אמו כי בנימין, של בסיפורו נזכרה יפה
 באוהלה מיטה על הילדה את השכיבה פעם

 בוער המיטה כשליד באר־יעקב, במעברת
הת והאש האוהל מן יצאה היא פרימוס.

ב הופיע לולא הילדה. של במזרון לקחה
למות. נשרפת הילדה היתד, בנימין, מקרה
 של הסבל לכל קץ לשים החליטה יפה
כי בתלונה למשטרה פנתה היא בתה.

לר משפט הגישה ומעונה, מוזנחת הילדה
 המחלקה מבעלה. בחזרה אותה לקבל בנות

 בית־ בפני ולבסוף, התערבה הסוציאלית
 בין הסכם נחתם בתל־אביב, הרבני הדין
רחל, על ויתר בנימין ובנימין: יפה

ש עד יפה, של לרשותה אותה העביר
•על ויתרה יפה .18 לגיל תגיע הילדה

רחל הילדה
במשחק כדור נמו

 כל עם הגג, שעל והחדר מזונות תשלום
לרשותה. עברו שבו, הרהיטים

★ ★ ★
גרזן עם התקפה

■  נגמרו לא והסיכסוכים יחסים ך
 נאלצה יפה לחדר, פלש בנימין בזה. | 1

 מתנכל היה הוא אצלי. לגור לעבור
 תעלה שיפה כדי לה, ומרביץ הקטנה לבתו

 תלונה הגישה יפה עליה. להגן למעלה
 כי שהעידו רפואיות ותעודות למשטרה,

בני. את עצרה המשטרה מכות. קיבלה רחל
 ליפה ויעצתי עסק לא שזה ראיתי

 תהיה לא שלבנימין כדי החדר, את למכור
 עשתה. היא וכך בביתנו. רגל דריסת כל

 עד בערבות השתחרר בנימין כאשר
 500 את ודרש אצלי הופיע למשפט,
 הוא החדר. בשביל קיבלה שיפה הלירות

 את לו אשלם לא אם אותי לרצוח איים
ה שידולי ואחרי למשטרה קראתי הכסף.

 לירות, 500 לבנימין לתת הסכמתי קצין
לו. מגיע לא שזה למרות
 הופיע שוב הוא חיכה• לא בנימין אבל
מטו כמו השתולל הוא גרזן. ובידו בבית

 הקיר את הרם הגג, שעל לחדר פרץ רף,
 הוא צד. בכל רהיטים שבר החלון, ואת

 לא אם החדש, הדייר את לרצוח איים גם
 לדירתי. ירד אחר־כך החדר. את יעזוב
 רהיטים ניפץ הוא אשתי. רק שם היתר,
הסתלק. אז רק בגרזן. הרדיו את ושבר

 אני הרי נורמאלי? בן יתנהג כך האם
 כשנתפס אפילו, פעם, למענו. הכל עשיתי
 מעשנים והם חברים כמה עוד עם בחדרו
 יצא והוא השופט בפני התחננתי חשיש,

 לשלושה טובה התנהגות של בפסק־דין רק
 בית- בשביל עבד אפילו פעם חודשים•

עליו. סיפרתי לא ואני בושת
 של מאסר קיבל שבועות שלושה לפני
 יפה לו שעשתה במשפט חודשים, ארבעה

 בעתון כתבו רחל. את שר,יכה המכות בגלל
 הצטערתי שמחתי. בתדאי שמחתי. שאני

 מתחת שיצא כדי יותר, קיבל שלא רק
 על יותר יאיים ולא ואחותו אמו השפעת

 דרישתי כי להגיד יכול מישהו האם חיי.
מוצדקת?״ איננה
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