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□ פרוטה אפירו זה מסכו□ ■קבדו רא אדה דדי

 עשר. בן הוא אזפר הרון
ד ל *י  רושם עליך העושה ונחמד, שקט \

 יוצא הוא בוקר מדי ראשון. מרגע מצויין
 ופונה בתל־אביב 16 שלוש ברחוב מביתו
 אינו הוא לא, הסמוך. הכרמל שוק לעבר
 ל־ לכתו לפני בקניות, לאמו לעזור יוצא

 ל־ הולכים בגילו אחרים ילדים בית־הספר.
א אהרון: לא אך בית־הספר, יישאר הו

היום. כל הכרמל בשוק
 הכביש באמצע ימיו את מבלה אהרון

 ופטרוזיליה צנון מוכר בשוק, הראשי
״אין הריצפה: על לפניו המונח מהארגז

 נפטר. ״הוא בשקט. מסביר הוא אבא,״ לי
 אז הבכור, הבן אני ונפטר. חולה היה
ה את לפרנס לאמא לעזור צריך אני

משפחה.
 לפעמים שש, לפעמים מרוויח ״אני
ל עכשיו מנסה אמא ליום. לירות שמונה
 עד אבל איתנו, יחד אחד, לקיבוץ היכנס

להתפרנס." צריכים אנחנו אז
לימוד. שנות שלוש רק סיים אהרון

שונים בתנאים ביקר. לא כבר ד׳ בכיתה

 הקיום, במלחמת להתמודד מסוגל היה —
 בני ככל נקודודזינוק מאותה לכשיגדל,

 יצטרך ההזדמנות, את איבד הוא כיום גילו.
למשהו. להגיע כדי יותר קשה להיאבק

★ ★ ★
מלוכלד רעוע, קרוע,

 אברהם יצחק של המחייה טח ***
 במזרח שכונת־התקווה שוק הוא,

 מנקה ערב: עד מבוקר עבודתו חל־אביב.
 ל״י עשר — משכורתו פרות. של מעיים

נחוץ ״הכסף לחודש: ארבעים לשבוע,
עייפות. בעיניים אומר הוא בבית,״
 בגיל בבית־הספר לבקר הפסיק יצחק

 לחייך. מנסה הוא ללמוד,״ ל׳ ״נמאס עשר.
מספיק.״ ״למדתי

ה הררי בין ימיו את מבלה הוא וכך
 וסוודר ארוכות גומי מגפי לבוש מעיים,
ממידתו. גדול ומלוכלך, קרוע שחור,
 יורם מרחוב ,11ד,־ בת ששון דליה גם

ה- בשוק ימיה י את מבלה תל־אביב, ,13

קוי על־ידי המשפחה לפרנסת עוזר אברהם יצחק  ני
1 1 / 1 1 1 2 1 1 1 / 1 / י ל״ עשר ושכרו ערב, עד מבוקר עובד בשוק. מעיים □ 1

סיונו כדי תוך אומר הוא ללמוד,״ לי נמאס בבית. נחוץ ״הכסף לשבוע. חיוך. להעלות נ

1 1 1 1 פטרו־ מוכר (משמאל) העשר בן אופר אהרון "1
1 .1 1 / 1 1 1 1 1 1 1 1 | | / | ה | צנון זילי שוק ארגז מתוך ו ״אין הכרמל. ב

הבית.״ בפרנסת לעזור וצריך הבכור, הבן ״אני הצטדקות. כדי תוך מסביר, הוא אבא,״ לי


