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מאסתר. שהתאכזב אחרי הארץ את שעזב בעת האניה סיפון על המחתרתית.

 לפני אסתר של מאמה שהתגרש זרי
 חיי ״כל ממנה: חוצנו ניער נים,

 טיפוס היא א.סתי רציניים. לילדים
אחראית.״ ובלתי שובבה יה

 מ־ חרגו שלא אלה, ותיאורים יות■
 עליזות נערות לגביי המקובלות ית
 מדמו־ המעיטו לא בגילה, חיים ת

 מסוגה, צעירה אם עליה. הוסיפו 'א
הענין למען ולפעול להסתכן מוכנה

 של גילוי זה היה לא הרי פעלה, •
גבורה, של גילוי אלא נית

לא שמעולם ברים, אסתר הגיעה
 את הקדישה ולא בפוליטיקה, *

 ה־ לשורות לאידיאלים, למלחמה
בפ.ל.ן? התומכת

 פרצה כאשר אחת שנה בת היתד,
מקס סוחר אביה, השניה. העולם

 של־ היחידה התינוקת את נטלו מה,
 מד הפליטים זרם עם ונמלטו •יהם

 עברו שלה הראשונות הילדות זוויות
 נהדפו ממנה הנצורה, כסטאלינגראד

 קשה, במחלה חלתה שנתיים בגיל פ.
לחייה. חשש והיה לבית־חולים

היום. עד בה נשארו מחלה אותה עקבות
פסקה לא והמלחמה חמש, בת כשד,יתד,

אחיה. זו בעיר נולד התרחקה, אלא
 חיי את בפולין לבנות ניסה ברים קלמן

 הצליח לא שוב אולם מחדש. משפחתו
 לאדם אותו הפכו והמצוקה, התלאות בכך.

 את לעזוב החליטה אשתו ומריר. קשוח
 שהיגרה למשפחתה מערבה, ולנסוע מילין

לקחה היא המלחמה. לפני עוד לצרפת
 בפולין, נשאר קלמן ילדיה. שני את עמה
מחדש. שנים מספר כעבור נישא שם

 לפאריס, אסתר של אמה הגיעה כאשר
תוכל לא שוב שמשפחתה לה, התברר
 הוצא אחיה הושמד, ממנה הלק לה. לעזור
 היה השאר של הכלכלי ומצבם להורג,
 כלילות ימים לעבוד נאלצה האם דחוק.

 אסתר ילדיה. את לפרנס כדי בתופרת
 פאריס. ליד יהודי ילדים למוסד נשלחה

★ ★ ★
כטבריה פאריזאית

 עלמה להיות שהפכה אסתר, פני ף־!
ה א נ  דמיון, וגדושת עירנית ומושכת, ^,

לישראל האב עם לעלות הברירה ניצבה

 להשאר העדיפה היא האם. עם להשאר או
 את ולגדל להתקיים לה לעזור האם, לצד

 לעסוק ניסתה הימים באותם הצעיר. אחיה
 וכד כפקידה עבדה היא שונות. במלאכות

 של לכותנות בבית־ד,מלאכה כתיפרת בנית,
 מעמד. החזיקה לא אולם וכמלצרית, אמה

 כצעירה אילם עליה. העיקה העבודה לא
 לבזבז יכלה לא במלחמה אבדו שנעודיה

 למצות ניסתה שיגרתית, חיים בצורת ימיה
ב בטיולים בבילויים, החיים, הנאות את

השכלה. וברכישת אירופה
 ניסתה דרמתי, לבית־ספר נרשמה היא

 תקיפה באותה ישן. חלום־במה להגשים
הסטו בד,וזי סוערים, בוהמיים חיים חיתד,
 בידיד התאהבה גם אז הפאריזאיים. דנטים

לרפואת־שיניים. סטודנט פארבר, מקסים ישן,
 מצא־חן לא אסתר של החיים אורח

 שנים שלש לפני החליטה והיא אמה, בעיני
ש קיוותה לישראל. חשבונה על לשלחה

 ניסתה אסתר עתידה. את הבת תמצא כאן
 החדשה במשפחתו בטבריה, לד,קלט תחילה

 ילדים. שני בינתיים לו שנולדו אביה של
 שיוכל מכדי משלו, טרדות היו לאב אולם

 לו שנראתה ,20,־ד בת לבתו להתמסר
עצמה. ברשות לעמוד ומסוגלת בוגרת

ה מפאריס לטבריה שהגיעה לאסתר,
 נידחת בעיירה המקום היה צר גדולה,
 לא אותו אביה, עם הסתכסכה היא וקטנה.
 ראה שלא שמונה, בת היתר, מאז ראתה
 את החפשית, התנהגותה את טובה בעין

ביקו ואת הכינרת בחוף בביקיני הופעתה
פא לא זה ״כאן המקומיים. בבארים ריה

תכופות. בה גוער היה ריז!״
 סרן אסתר הכירה קצר זמן כעבור

 והתאהבה הגדנ״ע, במפקדת ששירת צעיר,
 ברחוב דודה בדירת לגור עברה היא בו.

 של מדירתו בתים כמה בתל־אביב, פינסקר
 היהודי ידידה לארץ הגיע בינתיים הסרן.

ב למדה עמי פארבר, מקסים מפארים,
 בפאריס בילתה ובחברתו היהודי מוסד

 שאהב מקסים, דראמה. תלמידת בהיותה
 אליו לחזור אותה לשכנע בא אסתר, את

בחב ובילתה הסרן את עזבה היא לפאריס.
 הדיזנ־ בבתי־הקפה נראו יחדיו מקסים. רת

ידי של ובמסיבית הים, חוף על גופיים,
לבו עליזה, כצעירה התגלתה אסתר דים•
 הדוק,. ובס־דר בג׳ינס תמיד כמעט שה

ולשמוח. לרקוד שהירבתה
 בעל רציני, צעיר מאקסים היה לה בניגוד

ל ד,ירבה הוא קיצוניות. שמאלניות דעות
 בעיות על ישראליים מכרים עם התווכח

 הפעמים ובאחת עולם, של ברומו העומדות
מוניס הק המפלגה חבר הוא כי הצהיר אף

 להשתקע הצעה דחה הוא הצרפתית. טית
קוסמו עולם בהשקפת זאת נימק בארץ,

לפאריס. חזר וחצי חודש אחרי פוליטית.
★ ★ ★

ישנה אהבה לחיק
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ן  רכשה בארץ, התאקלמה שכבר סתר, •
£  עברית, מעט לפטפט והחלה ידידים <

 שם אולם אחריו. קצר זמן לפאריס חזרה
 התל־ הסרן את אוהבת היא כי החליטה
 להינשא חדשים חמישה אחרי חזרה אביבי,

לו.
 חוף־ על התקיימה. לא החתונה אולם

 חדש. גבר אסתר הכירה בתל־אכיב הים
 מבוגר וכסוף־שיער, גבה־קומה היה הוא

 לשחקן דמה בחיצוניותו שנה. 20ב־ ממנה
מורים לו קראו צ׳נדלר. ג׳ף הקולנוע

 דיבר רושם, לעשות ידע הוא רובינשטיין.
 כיהלומן עצמו את והציג שפות הרבה
מיד, בו התאהבה אסתר מקנדה. עשיר

 :ב הציגה הצעיר, לסרן נשואיה את שכחה
החדש. אהובה את מכריה פני

לא אשר את לה לגלות מיהרו אלה
ונו קלפן אלא אינו אהובה מורים ידעה:

 במעשים מעורב שהיה מפוקפק טיפוס כל,
 היה לא לאסתר ובחו״ל. בארץ פליליים
 עכשיו. עד היה מה לי איכפת ״לא איכפת.

 בן־אדם,״ ממנו אעשה ואני אותו אוהבת אני
׳מדי דודה אותה סלק מכך כתוצאה טענה.
 את עמה ניתקו משפחתה וקרובי רתו,

 אחרי איכפת. היה לא לאסתר יחסיהם.
משפח שידולי למרות היכרות, חדשי שני
 בועד צנוע בטקס למורים נישאה תה,

בדירתו. לגור עברה הקהילה,
שבו רב. זמן מעמד החזיקו לא הנשואין

 מהדירה הזוג סולק הנשואין אחרי עיים
שכר אי־תשלום בגלל המשטרה, על־ידי
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מצרפת. •ארצה שהגיעה אחרי בלבד קצרה תקופה טבריה,

 כי אסתר גילתה ושם בבית־מלון לגור עברו הם דירה.
 דרשה היא הקודמות. בהתעסקויותיו לעסוק ממשיך מורים
 וחזרה חפציה את ארזה אחד יום סרב. היא אולם גט ממנו

 הראשון, אהובה אל אלא אמה, אל שבה לא הפעם לפאריס.
 את תקבל בו ליום חיכתה עמו, חייתה היא פארבר. מקסים

הפעי אל הגיעה מקסים דרך נעלמו. שעקבותיו מבעלה, הגט■
 תא של פעולה בשעת נאסרה עמו ויחד הפ.ל.ן. למען לות

מד,לשנה. כתוצאה כנראה המחתרתי, הכספים איסוף
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