
במדינה
חיים דרכי

•לדתה את רוצה היא
 אותם שילדו ההורים על־ידי ילדים גידול

 בריא דור לחינוך האידיאלית השיטה אינה
 הילד, יצא שמרחמה לאמא, אזרחים. של
 היא לפעמים לו. לדאוג זמן תמיד אין

 קראה לא היא המיקרים ברוב עצבנית.
 עלול ואיך מה יודעת אינה ספרי־פדנוגיד״

 משכילה. אינה כלל בדרך הי?ו. על להשפיע
 באווירה בנה את לחנך מסוגלת אינה לפעמים

פוריה. תרבותית
ה החברה הצליחה לא עכשיו עד אבל

תחליף שתהווה שיטה שום למצוא מודרנית

ה שגורמים הנפשי,״ ״הנזק מקבל תיהם,
שונים. פירושים לבנם, הורים

 באל להאמין ילדיהם את המחנכים הורים
גור שלהם החברה מאמינה שבו מזה אחר
 את המחנכים הורים נפשי. נזק לו מים

 כללי־ לפי או צנועה, פחות ברוח בניהם
 שלהם, בחברה הנהוגים מאותם אחרים מוסר

 ככל וכו׳. וכו׳ נפשי,״ ״נזק לו גורמים
מצטמ כן וחוסר־הסובלנות, הקנאות שגדלים

ילדיהם. את לחנך הראויים ההורים מספר צם
לא מחוויטי ירדנה כתולה. הייתי לא
 המק־קארטיזם, בתקופת באמריקה נולדה

נול היא הסטאליניזם. בתקופת ברוסיה ולא
 עלתה היא שנה. 26 לפני במצריים, דה

מאוד, צעיר בגיל הוריה עם יחד לארץ
 אמה, את איבדה צעיר פחות קצת ובגיל

באבו־כביר. שנרצחה
ירדנה: מספרת

 לאהוב לא תמיד לי אמרה שלי האמא
 התחתון. מהעולם הוא כי שלי, אבא את

 אמא את גם אותו. הכרתי לא בכלל אבל
 בת כשהייתי מתה היא זוכרת, לא אני שלי

אחד. אף לי אין בעולם, יחידה אני .4
שלי. הבת את רוצה אני
וב בקיבוצים חייתי תמיד כלום. לי אין

 טוב. לא זה מוסדות טוב. לא זה מוסדות.
 בעיר, כבר וגרתי יותר, גדולה כשהייתי

 ניקובה. רינה אצל קלאסי בלט לרקוד למדתי
 סיפרתי לא אבל שלי. האמא כמו היתד■ היא
 במשק- אז עבדתי שלי. החיים על כלום לה

 במשק־ עובדת אני שלי החיים כל בית.

בית.
 זה תומאס, את הכרתי 19 בת כשהייתי

 קודם גם לי היו שלי. הילדה של האבא
עדיין שהייתי אומרת לא אני ידידים.

וכתה מחוויטי ירדנה
אבא?״ איפה אמא, את ״אם

 סוג שום הומצא לא עוד אם. של לאהבה
 תרבותי, ערך שום פדגוגיה שום חינוך, של

 של החם היחס לו שנותן מה לילד שיתן
ה ממשיכות לכן אותו. שהולידה האם

 את לגדל והלא־טובות, הטובות אמהות,
להן. שנולדו הילדים
 של הישארותו בהם מקרים יש זאת בכל

 עלול אימו, בבית או הוריו, בבית הילד
 חותמו את שיטביע נפשי ״לנזק לו לגרום

 מש שלו כשההורים חייו,״ ימי לכל עליו
 מתייחסים בבית, חיי־פריצות מנהלים תכריס,

 במיקרים וכו׳. בלתי־אנושית בצורה הילד אל
 מוציאה היא לילד. החברה דואגת כאלה
 מיוחד, במוסד אותו מחנכת מביתו, אותו

יותר. טובה באווירה
 בצורה החברה משתמשת כתיקונם בזמנים

בזמ מביתם. ילדים להוציא בזכותה הוגנת
 אוזירה במדינה כשיש כתיקונם, שלא נים
 מתחנכים כשאנשים חוסר־סובלנות, של

דיעו- את הנוגדות בדיעות ולהילחם לשנו-א

 כסף, בשביל לא החיים, את אהבתי בתולה.
אהבה. בשביל אלא

 היה שלי, הילדה של האבא זה תומאס,
 לא אני אנגלי. היה הוא מאנגליה, סטודנט
 אני יהודי. או נוצרי היה הוא אם יודעת

אותו. שאלתי לא
״נוצרים אוהבת ״אני  איתו הייתי !

 אז זוכרת. לא כבר שבועיים, או שבוע׳
התבייש פנצ׳ר. קרה בלט. רוקדת הייתי עוד

 ואמרתי לעירייה הלכתי לחברות. להגיד ,?
 אוכל שאני ועבודה, בית לי שיתנו להם
לי. שייצא הילד את לגדל
 וגם אותו, לקחו הם נולד כשהילד או
 רייך, לגברת הלכתי לי. נתנו לא בית

 רציתי טלפון. שם ושברתי קצינת־המיבחן,
 היה לא לי• נתנו לא והם שלי, הילדה את
 רוצה אני עבודה. לי נתנו לא כלום. לי
שלי. הילדה את

 לשע־ אותה לי נותנים בחודש פעם רק
 כל שלה האבא את מחפשת אני תיים.
שלו המשפחה שם מה יודעת לא אני הזמן.

24

 עוד אני פעם, אולי, אבל גר, הוא ואיפה
אותו. אמצא

 אולי יהודי, עם תתחתני אם לי: אמרו
 שוק־הכרמל? כאן, זה מה אותה. לך יתנו

 יהודים נוצרים! אוהבת אני מחנה־יהודה?
 להיות קשה לי. שיש מה גונבים תמיד

יהודי.
 ולתת צריף לי לתת לי, לעזור במקום

 מסובכת, אותי לעשות רוצים הילדה, את לי
 רוצים שלי. הילדה את אקבל שלא בכדי

 אשד, אני לבית־משוגעים. אותי לשלוח
נורמלית.
 שאני אומרים הם בית?״ לי אין ״למה

 הילדה את שמחזיקה והמשפחה אמא. לא
 מסובכת, היא עכשיו אמא? כן היא שלי

 לעבור צריכה שהיא אומרים שלי. הילדה
 אבא. את רוצה היא פסיכיאטריות. בדיקות

 אותו: שואלת ברחוב רואה שהיא גבר כל
 לפני אצלה, וכשהייתי שלי?״ אבא ״אתה
 שלי, אמא את ״אם לי: אמרה היא חודש,

בית?״ לי אין ולמה אבא, איפה אז
 אותה. לראות יכולה לא אפילו אני

 אותה מבקרת אני שאם לי אמר השופט
 מאסר. שנה מקבלת אני בחודש, מפעם יותר

 רוצה אני והילדה, אני רק כלום. לי אין
שלי. הילדה את

משו לא אני משוגעת. שאני אומרים הם
 יצאתי לא יהודים. אוהבת לא רק אני געת׳

 נוצרים עם כשאני יהודים. עם פעם אף
 אני יהודים עם יוצאת כשאני ליידי, אני

אפם, כלום, רקדנית,
 את לי לקחו כשרק הומו. היה החתן

 לפאריס נסעתי הכל. לשכוח רציתי הילדה,
להת הלכנו כבר מצויין. בחור שם והכרתי

 בא הוא החתונה, ערב פתאום, אבל ,חתן
 ורק הומו, שהוא אמד הוא כמ.3ו אלי
 הלך הוא שלו החבר את להרגיז כדי

 זה. את הבנתי כי ממנו, צחקתי לא איתי.
 החיים, אלה אנשים. על צוחקת לא אני

וזהו.
 כאן אחד כל כזה. דבל מבינים לא כאן

 לבדוק כדי השני של חהצלחד, על מסתכל
 התחלתי מפארים, כשחזרתי בסדר. הוא אם

 רציתי בירושלים. בבר סורמלו, אצל לעבוד
 לקחת כדי כסף, רציתי שלי. הבת את להציל

 אי־אפשר עוזרת של כסף עם עורכי־דין.
כלום. לעשות

 עכשיו עזר. לא וזד, עורך־דין, לקחתי
 אותי, רימו בחיפה. לילדים במוסד שלי הבת
 נותנים לא למה שלי. הבת את ממני לקחו

שלי. הבת את לי
 סיפורה כאן. עד אוהבת? או מופרעת

 עובלה אל חזה חעולם כשפנה ירדנה, של
הגב ירושלים) בעיריית וציאליה8ר, המחלקה

פו ״אנחנו בתגובה: זו הסתפקה דייך, רת
הנועד.״ חוק במיסגרת עלים

 לבקר ירדנה הלכה חודשים כמה לפני
 אחרי בחודש, שניה פעם היה זר, בתר,. אח

 היא כן. לפני יום אותה ביקרה שכבר
 אותה, ללטף קצת׳ איתר, לדבר הספיקה

 פקידי אליה ניגשו אז מסטיק. לה ולתת
הסוהר. לבית אותה ולקחו לישכת־הסעד

 הסבירו השלום, שופט בפני הובאה כשהיא
 מופרעת, שהיא הסוציאליים העובדים לו

 נזף השופט מרגשות־רדיפה. כנראה, וסובלת,
עבי בגלל האשד, את שעצרה על במשטרה

 מעצרה את האריך זה עם אך כזאת, רה
פסיכיא לבדיקה להביאה כדי שעות, 48ב־

טרית.
מופ אינה הבחורה כי העלתה הבדיקה

 לגורל מרגישותה רק נבעו ופעולותיה רעת׳
שוחררה. היא בתה.
 הולכת, היא שלה? בחו&ש עושה היא מה
 הילדה של למוסד יום־יום חופשי, באופן
 לפעמים לגדר. מבער לתוכו, ומסתכלת שלה,
לא. לפעמים הילדה. את מרחוק, רואה, היא

עורך־ אחר חיפושים כדי תוך השבוע,
 היא משפט, לבית צוו־מניעה שיגיש דין

 לחיות רוצה לא אני אתאבד, ״אני הודיעה:
 שלא או שלי, תהיה שהילדה או יותר.
אחד.״ אף של תהיה

הזה. העולם אל פנתה האחרון לפני כצעד

י ח ה
 בעת בקריית־אונו, חמה. מקלחת •

ה על אחים, שלושה בין שפרצה מריבה
 שניים נפצעו למקלחת, ראשון להיכנס זכות
 לבית־חולים, והובלו בקבוק בשברי מהם
למש הובל שפצעם השלישי שהאח בעוד
טרה.
 נעצרו בנתניה במזוודה. האיש +
 שלישי, צעיר חטיפת שביימו צעירים שני

 המכונית, של המטען לתא אותו הכניסו
הסביבה. תושבי את למתוח כדי

קן ס ם. הז הי תו טבע בגבעת־אולגה ו
 גדול דג למשות שניסה אחרי מקומי, שב

נשמתו. את ונפח למים נפל בחכתו, שעלה

פיחטי מסעודה
 פיזנטי מסעודה מצחיק! שהעולם מה ^

 החלון בעד יום כל מסתכלת היתד,
 הצר, הרחוב על הצרה דירתה של הצר

 ומצחיק. צר היה הרחוב לבבי. צחוק וצוחקת
 היו האנשים ומצחיקים. צרים היו הבתים

 אנשי־ד,משטרה של המוח גם ומצחיקים. צרים
 אבל מאד. ומצחיק מאד צר לה נראה היד,
עצמו. בפני סיפור כבר זה

 מסעודה. סבורה בריא!״ דבר זה ״צחוק
 קצת מוסיף זה הבן־אדם. את מרגיע ״זד,

 עשתה שהיא מה כל לכן לחיים!״ צחוק
 הרבה, לעשות הספיקה באמת והיא בחיים,

בצחוק. היה
 ועם מצחיק, ראש עם אנשים יש אבל

 מה יודעים שלא מצחיק, יותר עוד שכל
 סיפרה היא למשל. קציני־משטרה, צחוק. זה

 לא מהם אחד אף אבל בדיחות, הרבה להם
 היום כל שופטים. למשל, קחו, או צחק.

 ־6והמ השחורות הגלימות עם יושבים הם
צוחקים. לא פעם ואף שלהם, חידות

 להם לספר הספיקה כבר פיזנטי מסעודה
חוש כל את אימצה היא בדיחות. המון

הבדיחות מיטב את ליקטה שלה, ד,ד,ומור
 ואדישים. רצינים נישארו והשופטים —

מצחיקים! אנשים איזה
 מצחיק כזה, זקן למשל, אחד שופט היה
 הבדיחות כל את לו סיפרה מסעודה ורציני.

 הוא אבל שלה, הפרטי מהאוסף טובות הכי
 חיוך ראתה היא פתאום והרצין. הלך רק

להס ניסה הוא לאפו. מתחת מתפשט רחב
 בו. הבחינה מכעודה אבל החיוך, את רת

 כל־ חמור היה לא שופט אותו של פסק־הדין
 תמיד להישפט מסעודה מנסה ומאז כך,

 בית־המשפט של המצחיק המזכיר אבל אצלו,
 לה קובע תמיד הוא צחוק. זר, מר, יודע לא

 שלא ומצחיקים זקנים שופטים אצל משפטים
 צחוק. זה מה יודעים

הסיפור. מתחיל בעצם, וכאן,
★ ★ ★

מצחיקה ריבה
עזב פיזנטי מסעודה של המצחיק עלה ף*
 עם והלך צחוק, מרוב אחד, יום אותה *״י

יותר. ומצחיקה יותר צעירה אחרת, בחורה
 קטנות ילדות שתי עם נשארה מסעודה
 לשניה אחת התקפודצחוק שבין ומצחיקות,

ריבה אבל ריבה. עם פרוסת־לחם ביקשו
כסף גם בבית. היה לא — ד,ד,־ד,ה! —

המצחיק והחנווני היה, לא ריבה לקנות
בהקפה. יותר לתת רצה לא

 כדי מסעודה עשתה מה לנחש יכול מי
הרע הבנות בשביל מצחיקה ריבה להשיג

מצחוק? וד,מתגלגלות בות
 הלכה היא צחוק מרוב כמובן. צחקה, היא

 ככה שילינג, הארץ על והפילה למכולת
 להרים התכופף המצחיק החנווני בצחוק.

 ציג־ מהדלפק סחבה ומסעודה השילינג, את
ריבה. צנת

 לה אמר כשהחנווני מצחוק התגלגלה היא
כל למקום!״ הצנצנת את בבקשה, ״תחזירי,

 מבינים שלא האלה, האנשים מצחיקים בו
בצחוק.

 לה, סולחים הם שהפעם לה אמרו במשטרה
 הוסיף, אחד שוטר אבל הביתה. ושתלך
 אז נוספת, פעם תיתפס אם כי בצחוק,
מאד. מצחיק במקום אותה יושיבו
 הפעם אבל הסיפור, מתחיל בעצם וכאן
באמת.

★ ★ ★
ומצהיר! תפוח ארנק

 ובעלה מצחיקים שבועות הרכה כרו
עדיין המשיך מסעודה של המצחיק $


