
ביניהן עליו הלוחמות
 להילחם מוכנה ואני שנים, שלוש ממנו תי
שסבלתי. מה על

 חיינו אנחנו הפסקות. בכלל אצלנו היו לא
 זה שנפרדנו היחידה הפעם ביחד. הזמן כל

חוד שלושה לפני גם ממנו. כשברחתי היה
 להי- המשכנו ביחד, לגור כשהפסקנו שים׳
 ידעו הראשונה, ואשתו שלו, המשפחה פגש.

אותי. אוהב שהוא ויודעים
 ולקחתי הלכתי שאני אומרים הם עכשיו

 מה סחיטה! הרי זה שלה. מההורים כסף
 מארחת הייתי לא פעם אף גם סחטנית? אני?
 עבדתי לא אבל שבוע, שם ביקרתי רק בבר.
 בר באיזה לבקר מותר בחורה לכל שם.

רוצה. שהיא
 לי עשיר. בבית נולדה שהיא מזל יש לה

קי שרציתי מה כל אבל כזה. מזל היה לא
ש מה כל עשירים. לא שהורי למרות בלתי׳
והילד. הוא זה לי נשאר
 אוהבת שאני כמה מאמין לא כנראה הוא
 בו. להתנקם רוצה שאני משוכנע הוא אותו.

 יהיה לא שלי שהילד זה יודעת שאני מה
 הייתי בשבילו?! עושה הייתי לא מה ממזר.

 מאכלים לו מכינה לו, מגהצת לו, מכבסת
 היו מהכדורסל שלו כשהחברים מיוחדים,

אותו. לבקר באים
 להוציא כנראה ורוצה בחובות, שקוע הוא
 שהוא לי אמר הוא פעם הכסף. את ממנה

 איתי. ויתחתן יתגרש כך ואחר איתה, יתחתן
 בכל חזן משפחת את יפיץ שהוא אמר הוא

 פעמים כמה הוליבוד? כאן? זה מה הארץ.
ולהתגרש? להתחתן חושב הוא
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גנגסטרים״ של ״מדינה

 מט־ בינתיים רבקה. של סיפורה כאן ד ^
 הקטן בחדרו להתגורר אמירה שיכה

 ריננו. החמוד כלבם בחברת יעקוב, של
אמירה: סיפרה

 אני הביתה. אותי שיחזיר בעולם כוח אין
 בינינו יש הורי, עם טובים ביחסים דווקא

 להתחתן, כשהחלטנו חודש, לפני פייט. פייר
 איתו. אתחתן שאני רצו לא הבית. את עזבתי

 העבר את לשכוח לבן־אדם נותנים לא למה
 מאחורי עמד אבי אם יודעת לא אני שלו?

 שהיה יודעת אני אבל הבחורה. של התלונה
ייעוץ.
 החבר לא זה מפונק. טיפוס דווקא אני

 שפותיתי. להגיד שאי־אפשר כך שלי. הראשון
מ התגרש ולא שנים שלוש איתר, חי הוא

 הוא איתי, ללכת התחיל כשהוא רק אשתו.
הגט. את קיבל
 עצמו. הוא זה כי אותו. אוהבת מאוד אני

כדור משחק אותו לראות אוהבת אני בעיקר
 לו לתקוע אפשר חלש־אופי. הוא אבל סל.

תודה• יגיד והוא בגב, סכין
 שרבקה ממישהו אזהרה קיבלתי מזמן לא

 מנטליות זוהי אותי. ותשרוף אותי תשבור
ב חיה שאני לחשוב אפשר לי. ידועה שלא

גנגסטרים. של מדינה
אמירה. של סיפורה כאן עד

מדינה זו שאין אמירה עם מסכים יעקוב

אדר אמידה
 אני ״אילו מודה: הוא אבל גנגסטרים, של
 הולכת היתד, והיא אמירה, של אחיה הייתי

ה את לה שובר הייתי כמוני, אחד עם
ההתנה כל אם פעם אותה שאלתי שיניים.

 ההורים נגד דווקא מין לא היא שלה גות
 את עברה כבר שהיא לי ענתה היא שלה.
הדווקא. של הגיל

 חזן שאני עלי אומרים שכולם יודע ״אני
 המיגרש על עולה לא שאני אומרים חשש.
 סמים. של זריקה מקבל שאני לפני לשחק

 שהפיץ דברים הם האלה השמועות כל אבל
 הרי איתה. שהלכתי אשד, של בעל איזה עלי

 עישון, בלי סמים לקחת שאי־אפשר ידוע
חודשים. שמונה מעשן לא כבר ואני

 ביחסים, לא אני אמירה של אביה ״עם
 טרומבוזה קיבלתי חודשים שלושה לפני אבל

 בדלקת וחליתי לריאות, עלתה היא ברגל.
 שהלכתי הראשונה הפעם היתה זאת ריאות.
 התורנות היחד, יום, באותו במיקרה, לרופא.

 של האבא אז איכילוב, בית־ד,חולים של
יום. 24 שכבתי בי. טיפל אמירה
 זה אבל הספורט, בגלל לי הפריע ״זה
 המערבית, באירופה הופעתי כבר אני עבר.

ש גדול הכי הרגע ברוסיה. וגם המזרחית,
הק הגרמנים. נגד כששיחקתי היה לי היה

 הם גרמנים. שלושה עלי ועלו כדור פצתי
 השכבתי ואני הכדור, את ממני לקחת רצו
שלושתם. את

 שלי. במישחק פגעו לא שלי ״הגירושין
ש מאז אבל קלפים, לשחק אומנם התחלתי

 לא אני זה. עם הפסקתי אמירה את הכרתי
 להגיד אפשר נשים. לרודף עצמי את חושב

בי.״ מתאהבות פשוט שהנשים
הר עוד לו תגרום הנשים שאהבת ברור

 של עורך־הדין מתכונן בינתיים צרות. בה
 תביעה נגדו להגיש ארזי, משה חזן, רבקה

הבטחת־נישואין. הפרת על
 שמתאימה שמי ״ברור מוסיף: עורך־הדין

 בשתי נמצאים הם השנייה. ולא רבקה זו לו,
להסתדר.״ יצליחו לא הם שונות. שכבות

מ עשירה, היא שאמירה לי אמר וא ך*
 ביום איתה. יתחתן הוא ולכן טוב בית ! ן

 אוותר שאני כדי כסף, לי הציע הוא הראשון
 לא אני אבל להתחתן. יוכל והוא הכל על

הסכום. על דיברנו לא הסכמתי.
מההורים כסף קיבלתי לא פעם אף אני

 שלוש במשך חי עמה הרחוקה, דודתו בתונקוו עם
פעמיים. רבקה הפילה תקופה באותה שנים.

הזה.״ הילד אבי שהוא יודע ״הוא אמרה, אלחם,״ הזה הוולד ״בעד
 ברגע השני. ביום לשאת עמד אותהאנגידה עם

 לאחר הנישואין, טקס בוטל האחרון
בהריון. שהיא הוכיחה רבקה, חזן, חיים של הקודמת שאהובתו

ברומא) חון(נגישחק יעסונ
 קצת היה פניה, על מתפזר השחור רה

 עצוב. יותר והרבה שונה,
:חזן רכל,ה סיפרה

 יש שלו. הבקשה לפי הפלתי פעמיים כבר
 כל בשביל שילם הוא זה. על עדויות לי

ה בשבוע כבר אני עכשיו האלה. ההפלות
 שכל טוענים הם להריון. השמיני או שביעי

 שהוא אותי, שבדק הרופא של המצאה זה
ה הבאתי אבל אמירה. של אביה של ידיד

נוספת. מעבדתית בדיקה של תוצאות שבוע
 שלו, באבהות הודה שהוא עדים לי יש
 את אם תפילי, רוצה את ״אם לי: ואמר
 אני רק מזונות.״ לך אשלח ואני תלדי, רוצה
ב ברבנות, שלו. הילד שזה יודעים והוא

 לעורך־הדין ואמר בכה אפילו הוא השני, יום
 לי: אמר הוא שלו. ילד שזה ושלי שלו

 אבל לי, נעים לא אותך. אוהב אני ״רבקה,
שלה.״ הבית את בגללי עזבה היא

 כי הילד, בגלל רק זה שלי המלחמה כל
 הפלה, עוד אעשה אני שאם לי אמר הרופא

 באתי הרביעי ביום יותר. ללדת אובל לא אני
 בחורה אצלו שיש ששמעתי לו ואמרתי אליו

כש אחותי. בית אל אותו הזמנתי בבית.
 בהריון, שאני בשמחה לו אמרתי לשם, באנו

 להריון להיכנס יותר אוכל שלא חשבתי כי
שעשיתי. ההפלות בגלל
 יהיה שלנו שהילד אומר תמיד היה הוא

 הוא בעצמו, קיבל לא שהוא ושמה מאושר,
 רוצה, את ״אם אמר: הוא פתאום לילד. יתן

תש אל רוצה, לא את ואם אותו, תשאירי
אירי.״

 הרי אני אומרת? זאת מה נורא. התרגזתי
למח אלי שיבוא אמר הוא להתחתן! רוצה

 חדשות העיתון את פתחתי השישי ביום רת.
ה הלכתי מתחתן. שהוא וראיתי הספורט,

 היא שלי. לאמא זה את וסיפרתי ביתה
 אני אבל ממנו. שנפטרתי שטוב אמרה
בבכי. פרצתי
 הוא בחיים גם במגרש. רק משחק לא הוא

 הוא מה זאת. עם ופעם זאת עם פעם משחק,
 שלי לאמא סיפרתי השישי ביום לו? חושב
וב הראשון, היום עד בכיתי בהריון. שאני

לרבנות. שתינו הלכנו הראשון יום
 יתחתן שהוא שאו לו אומרת הייתי תמיד

 אפילו, פעם, אותו. אעזוב שאני או איתי,
 אותו. לעזוב החלטתי חודשים, ארבעה לפני

 לי הרביץ הבגדים, את לי שרף הוא אז
 הוא אשתו אהיה לא אני שאם ואמר מכות,
אותי. ירצח
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ממזר!״ יהיה לא ״כ:י

לקח ברבנות ששמתי הכסף את אמירה. של
 את שעשיתי אומרים הם שלי. מהגיס תי

 שאני למה אמירה. של ההורים בשביל הכל
 'אומנם הייתי אחרים? של מלחמות אלחם

 כדי אליהם באתי אבל הוריה, אצל פעם
 לא להתחתן. עומדת שבתם להם לספר
 שיידעו רציתי רק מתנגדים. שהם ידעתי
 הנערה ואני שנים, שלוש איתי חי. שהוא
שלו.

 אמירה, את הכיר שהוא שמאז אומר הוא
 לא זה אבל קלפים. משחק לא כבר הוא

משחק. הוא היום שעד יודעת אני נכון.
כסף? לך יש ״רבקה, לי: אמר הוא פעם

 לאמירה איתך. אתחתן אני כסף לך יש אם
 אבל כסף, לו הציע שלי הגיס כסף.״ יש
 לי ״תתני לי: אמר הוא מספיק. לא זה

 ואתן כסף ממנה אקח ואני אתה, להתחתן
לך.״

 אבל הזאת, הבחורה נגד דבר שום לי אין
בש הם האלה שהנשואין בפירוש אמר הוא
סבל־ דבר, משום פוחדת לא אני כסף. ביל

21


