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 של החדרים גאחד אלקיים משפחתצברים שני
 הראשון הילד פלשו. אליה הדירה

שלא הילדים, אבי בישראל. נולדו משמאל השני והילד מימין

 לפר- דבר משלם איננו והוא בארץ נותר לאשה, האם את נשא
 ילדיה. לפרנסת בבית־חרושת לעבוד נאלצת האם ילדיו. שני נסת

למישניה. מצרה כאן שנפלה האם, של חלקה שפר לא בישראל גם

 לא המריבה. דירת את לראות יגשתי ך
 היתה הדלת על אבל כלב, שום מצאתי 4

 קטן, הבית מנעול. עם ענקית שרשרת
 קטן. אדמה שטח וסביבו למדי, מכוער
 צנומה, אלקיים, גברת את מצאתי בפנים

 מיואשת וכולה שחורה בשימלה לבושה
 מבית־ יום אותו שקיבלה מצדהפינוי

המישפט.
 בבכי, כמעט האשה אומרת לי,״ ״נמאס

 בבית־מלון גרתי יותר. יכולה לא ״אני
 80 קרובים, אצל מפוזרים ילדי כשארבעת

או לראות יכולה אני מפאריז. קילומטר
שו אני שבוע. כל שעות כמה בקושי תם

בכה?״ לחיות נורמלי זה אותך, אלת
 הביאה מה אלקיים רחל את ישאלתי

 ריק עומד הזה ״הבית זה. לבית דווקא
זה, את יודעת ״אני ענתה, שנתיים,״ כבר

 מונד בלה במאמר החל יין1ע1ד ל ך*
 לא כמעט שאיש בינואר, 4ה־ של

אר עם פרצה בודדה ״אם אליו. לב שם
 מפרברי־ באחד ריק לבית ילדיה בעת

 שצויין, למרות הכותרת. אמרה פאריז,״
 אזרחות בעלת הינד, הפולשת האשה כי

 העניין עורר וצרפתית, ישראלית כפולה,
;מועט. הד

עי הודיעו כאשר חל הגדול המיפנה
 הנפ־ הדירה כי גדולה, בצהלה צרפת תוני
ל- ולא לישראלית. היא אף שייכת לשת

אח מ

ד ויליאם ע □
בפאריס הזה״ ״העולם פתב

 בקשה שהגישה האשד, ישראלית. סתם
 מדירתה הפולשים לפינוי לבית־המישפט

 בצרפת, ביותר הידועה הישראלית היא
בפא ארצנו של ביותר היעיל השגריר

זראי. ריקה — ריז,
מעו ריקה היתד, אילמלא כי מאד ייתכן

 שמה מאליו. גווע זה היה בעניין, רבת
העיתו גדולי לכותרות הפרשה את העלה

 הפיר־ בעקבות ולגלי־האתר. בצרפת נים
 והשמצה איום מכתבי של גל החל סום

הגי מכתבים ריקה. אל לזרום אנונימיים
ה־ ומאזורי פאריז של מרובעי־העוני עו

מג ובית ריסה מי ! ה: ב רי מ ה
 לפני זראי ריקה על״ידי נקנה הבית ילדיה. וארבעת אלקיים רחל

להכשירו כדי בשיפוצו להתחיל ריקה עמדה ולאחרונה כשנה,

הכ שנים, שלוש מדיירים ריק עמד הבית כי העובדה למגורים.
 צרפתי אירגון לתוכו. שפלשה הדירה חסרת אלקיים את עיסה

 ברגע לעזרתה, לקפוץ מיהר האדומה״, ״העזרה שמאלני-קיצוני,
כנצלנית. והציגה — בחזרה דירתה את לקבל ניסתה זראי שריקה

האנ כשמיפלצת כאחת. צרפת של פאר
 עני בין מבדילה היא אין נעורה, טישמיות

 ברוב זהה היה המכתבים ניסוח לעשיר.
 לא היטלר מלוכלכת, ״יהודיה המקרים:

 כל במקומו. בה נמשיך המלאכה. את סיים
 אבל ארורים, קאפיטליסטים הם היהודים

אי נטפל בך מלם. את נדפוק בקרוב
שית.״


