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 ואת אותי הוציאה היא שלי, האבא עם

 שלוש אחרי מבית־הספר, שלי האחיות שתי
 הילדים רק לעבוד• אותנו ושלחה כיתות,

לבית־ססר. ללכת המשיכו שלה
 לנסוע. לי שכדאי חשבתי זה, כל בגלל
 שאני לי אמרו הן רצו. לא שלי האחיות

 יהיה לא אז אבל שם, אהיה כשאני אבכה
 את לדפוק תוכלי ״רק לעשות. מה לי

 הגדולה האחות אמד בקיר,״ שלך הראש
שלי.

★ ★ ★
 חשבתי התעקשתי. זאת בכל אני כד ^

 ובעלה פלורט אז טוב. כאן לי שיהיה
הדו הם כאילו ואמרו פספורט לי הוציאו

 שלהם אורחת להיות באד, ואני שלי וים
 ילדה להביא שאסור ידעו הם כי בישראל.

 אמרו גם הם לעבוד. בשביל כמוני קטנה
 לעבוד באה שאני אחד לאף להגיד לא לי

 לבית־ שלי האבא את יכניסו אז כי אצלם,
 ושולח כזה דבר עושה שהוא בגלל סוהר

 לעבוד. שלו הילדה את
סנ־ הוא כסף. לו אין מסכן, שלי אבא

כאן, לי ״עצוב
 כמו לא אני כי

הילדים״ כל
 והאחיות שאני מאז רק מעם. ומרוויח דלר
 היה והוא במשק־בית לעבוד התחלנו שלי

 קצת לו נהיה שהרווחנו, הכסף את לוקח
טוב. יותר
 לחוץ־ נסעה שלי הגדולה האחות גם

 רצתה לגרמניה. נסעה היא אבל לארץ.
 שלנו המשפחה קולנוע. שחקנית להיות

לנסוע. לה הירשה אבא אבל מוסלמים,

★ ★ ★

 מתגעגעת אני לישראל, שבאתי אז
 פה, כבר אני שנים שלוש הביתה. מאוד

 מכתבים שלושה אולי שלי מאבא וקיבלתי
 כתבתי זמן כמה לפני למה. יודעת לא רק.
 את אותי? שכחת אתה אבא, קרה ״מה לו:

 אותי שאהבת ג׳מילה, שלך הקטנה הילדה
 מפחדת אני אבל לו. כתבתי ככה כל־כך?״

תשו ממנו קיבלתי לא אותי. שכח שהוא
בה.

 יהיה ואז פורים, יהיה מעט עוד אבל
 מוכרחים ויהיו לכאן, שבאתי שנים שלוש

 לחזור רוצה אני לתורכיה. אותי להחזיר
 את שלי לאבא לתת לא אבל ולעבוד, לשם

 וגם בבנק, אותו לשים רוצה אני הכסף.
 להיות רוצה לא שאני בגלל משהו, ללמוד

 לי יהיה אתחתן, וכשאני ככה. אחת סתם
 בשביל שצריך מה כל לקנות שלי הכסף
 אבוא אני אולי אתחתן, שאני ואחרי הבית.
 לבוא ירצה שלי הבעל אם בישראל, לבקר
איתי.

★ ★ ★
 כסף. שום מקבלת לא אני כארץ ה ך*
 לאבא כסף חודש כל שולח גמליאל ^

 יודעת לא אני כמה. יודעת לא אני שלי,
לי לכאן. אותי כשלקחו לו נתן כמה גם

 ילדה רק! ״אני
 בסר־הכל, ?וטנה,

לעבוד״ צריכה שלא

 פלו־ אבל גרוש. אפילו נותנים לא בעצמי
ל איתם אותי ולוקחת בגדים לי קונה רט

 סרט יש כאשר — לקולנוע וגם מסיבות
תורכי.

 אני אבל טובה. אשה היא פלורט בכלל
 לתורכיה. ואחזור פורים שיהיה כבר מחכה
 שלי. המשפחה עם שם, יכולה אני לעבוד
 אני לישראל. לבוא צריך לא זה בשביל

 לעבוד. צריכה שלא קטנה, ילדה רק הרי
כמו ולשחק, לבית־ספר ללכת רק שצריכה

הילדים. כל


