
השרופה הנח
השנה, בן תינוקה את שהצילה

 אביה, רצון למרות שהתחתנה כהן־זלטה, גוזל היא
 גוזל, הנורא. המעשה בוצע שבשבילו המניע את היוותה

המוות. לבין החיים בין עדיין מפרפרת האחרון, ברגע

 שמתי נר, הדלקתי החתונה יום ך
 וישבתי שלי, הבגד על שחור סרט 2 <•

בת. יותר לי היתר■ לא שיבעה.
 אותי, עזבה צביה, השנייה, בתי גם

 ירד מיכאל, בני, מעכו. בחור עם התחתנה
 בודד אדם נשארתי אותי. עזבה אשתי לים,

וגלמוד.
 שנה, כל האחרון. ליל־הסדר הגיע ואז
 אותי מזמינה עג׳מי־מיזרחי משפחת היתד,

 על ישבתי הפעם בסדר. איתם לשבת
לא אחד אף וחביתי. וחצי, שעה המירפסת

בא.
 שבל איך חשבתי המיטה, על נשכבתי

 את לשרוף החלטתי אותי. שונא העולם
בזה. אשמים שהם ידעו שכולם כדי עצמי

 כדי ל״י 2.5ב־ שקניתי פח־בנזין לקחתי
 עלית־ שלי, הבן של הבגדים את לנקות

 את והדלקתי — הדלת את פתחתי למעלה,
 — עצמי על אותו לשפוך רציתי הבנזין.

הריצפה. על נפל הפח אבל
 מצטער אני אחד. אף לשרוף רציתי לא

 להפגין רציתי פושע. לא אני הרבה־הרבה.
 שלום רק רדפתי חיי כל שלי. המרירות את

וצדק."
★ ★ ★

כוויות אחוז 98
רבינוביץ. אסתר שוכבת הסמוך חדר ך•

 היא א׳. יום בשחר נפטר מאיר, בעלה,
 השרופים, לחדר, חבריה על־כך. יודעת אינה

השני. בחדר מחלים שהוא לה מספרים
 פינחס של בבת־העין גוזל, שוכבת לידה

 בליל־השריפה. עוד גווע מאיר, בעלה, כהן.
 מדרגה בכוויות אחוזים 98 כדי נישרף גופו

 יודעת אינה גוזל גם לעצבים. עד שלישית,
 אחוזי־הסדיות 70 הסיבה: מת. בעלה כי

שעות ארבע מדי להלם. לה גרמו שלה
ה ל תו של מזרחי, שרה היאה

 המזנקת האש מראה
למיטבח. וברחה התינוק אחיה את תפסה

־ גשוט השאר
 אלך ואני ציבורי, עניין בזה שאין אמדו

לבית־המשפס.
 כל את שלי, הילדים כל את ״אהבתי

 הבכירה, גוזל, את אבל ברחוב. הילדים
 יותר אהבתי — שלי אמא על־שם שניקראה

 היא שגוזל ידעו בשכונה כולם מכולם.
שלי. העיניים כמו

 ביום־העצ־ קרה גוזל עם הראשון .האסון
 יצאה היא .1963 בשנת חושב אני מאות,
 בבוקר הלילה. כל חזרה ולא — מהבית

 של במיצעד לאיבוד שהלכה וסיפרה הופיעה,
אחיה. אצל בסוף וישנה צה״ל

 אותה הפשטתי לה: האמנתי לא אני ״אבל
 לבבם כאילו הגג על ועליתי שלה מהבגדים

 מצאתי שלה התחתוניים הלבנים על אותם.
סימנים.
 שהיא איפה להודות רצתה לא ״גוזל

 ידעתי. אני אבל לה. שהרבצתי למרות הייתה,
 מן זלטה, מרדכי עם בילתה שהיא ידעתי

 נגד תלונה למשטרה הגשתי השנייה. הקומה
ה אבל ,14 בת בעילת־קטינה על מרדכי

 צחק הרחוב וכל זה. את קיבלה לא משטרה
 לחיים ויורדים מים עלי שופכים והיו עלי

שלי.
מהשכו להסתלק צריך שאני החלטתי ״אז

רצי אותי. שונאים שכולם איפה הזאת, נה
 50—40 לי היו שלי. הדירה את למכור תי

 וגם רשות. נתנה לא עמידר אבל קונים,
צו־מניעה. נגדי הוציאו

 התחילה היא גוזל. אפילו נגדי. היו כולם
 שהיא לי איכפת היה לא מרדכי. עם ללכת

 הוא שלו שהאבא אפילו איתו, הולכת
 רציתי אני אבל בעירייה. פועל־ניקיון

 אלי ייכנס ושמרדכי שלה, לאבא כבוד שתיתן
לוקח הייתי שנהוג. כמו ידה את ויבקש

*
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 מן אותה וגירשתי אותה הכיתי — אחד
 זלטה. משפחת אצל לגור עברה היא הבית.

■אותי. להזמין באה לא אפילו היא לחתונה
\\

השודד האב
בני אוהב

 היי וכולם שלי, במכולת לעבוד אותו
מאושרים.

שיום עד בי, זילזלו ומרדכי גוזל אבל

במתה! 113
 לי: ולהגיד מדרגות כמה לרדת טרחה לא

 ושל שלי לחתונה לבית־הכנסת, בוא ״אבא,
מרדכי.״
 כמו רגילה, הזמנה לי שלחה פשוט ״היא
בדואר.״ לכולם,

★ ★ ★
אשמים:״ שהם - ״שידעו

 כדי חסר־ההכרה, לגופה מורפיום מוזרק
האיומים. הכאבים את לשכך

 לשפתיו מבעד ממלמל כהן, פינחס ואביה,
 — לציבור להגיד רוצה ״אני השרופות:

 מכל. הגרועה היא אדם. משינאת התרחקו
במוך!״ לרעך ״ואהבת


