
ה״לאיחוקית בתו ואת האם את וזנח לשרירים,

שרו! תירוה .זאת
 בסוף הגיעה

היא ולעצמה.
 לבית השבוע
בחומה נתקלה

 יהודה של הווילה בפתח דיין אילנה צעקה
 רעב, חרפת וסובלת מאוכזבת ואז־דיאס.

 התינוקת לכלכלת כסף בבקשה מאהבה־לשעבר,
לבית. בכניסה בהיסטריה ונתקפה אדישות של

 בבית־החו־ לבקרד. באה אחת כרה ■ץ
 מכן לאחר טילפנה חברה אותה לים, 1 1

 האשה לאביבה הודיעה ואז־דיאס, לבית
אביבה: של תגובתה הלידה. על החוקית

המוח.״ את תבלבלי ״אל
 את לשכנע ניסו בבית־החולים האחיות

 לאימוץ. ילדתה את למסור הטריד. האם
 לביקור הופיע יהודה התנגדה. אילנה

 קרח, כמו קר ״והיה בבית־החולים קצרצר
שבו בדכאון. שקעה אילנה אדיש.״ פשוט
 מיהודה שמעה משלא הלידה, אחרי עיים
לחייה. קץ לשים ניסתה דבר,

לבי הגיעה בערד, המתגוררת אחותה,
 אילנה את ולקחה המצב את ראתה קור,

הסתו שבועות ששה לערד. והתינוקת
 יהודה, דמות רפאים. כרוח אילנה בבה
 בבית־החולים, הביקור בעת שהיה כפי

 לתפוס יכולתי ״לא כסיוט. מעליה ריחפה
שלו.״ האדישות את

 הג׳ודו, למכון" התקשרו וגיסה אחותה
ההדו את ולישר לנסות יהודה את שכנעו

 התקיימה ליהודה אילנה בין הפגישה רים.
 על חתם יהודה הגיס. בנוכחות באשדוד

 ישלם לפיו הסכם, והציע באבהות הכרה
 ועוד דירה שכר לחודש ל״י 150 לאילנה

שנה. לה מלאת עד לתינוקת, ל״י 200
 בלבד דירתה שכר הסכימה, לא אילנה

 הרגה שלו ״האדישות ל״י. 350ל־ הגיע
 את לראות רצה לא אפילו הוא אותי,
מתכעסת. בתו,״

 אביה בבית שני, התפשרות נסיון נערך
 בתו, את ואז־דיאס ראה הפעם בקרית־אונו.

 לי דומה ״היא אמר ואפילו בידיו לקחה
 הקודמת מהצעתו אך מים,״ טיפות שתי
זז. לא

 הרגעה. לתרופות להזדקק החלה אילנה
 את למכירה הוציאה למחיה כסף מחוסר
 בדירתה. שונים וקישוטים היפים בגדיה
 ל״י 50 אחד: דבר וקיים הבטיח יהודה

 בעל שלה. הבנק לחשבון שהכניס לשבוע
מה לצאת בדרישה אילנה אל פנה הבית
החו עשרת של החוזה יוני. בסוף דירה
 לא כי הודיע וואז־דיאם אז, יגמר דשים
אותו. יחדש

תמורת תמיכה

מובנת לא
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 נאלצה הלידה מאז הנשוי. מאהבה לה קנה
להתקיים. כדי דירה וקישוטי שמלות למבוך

 להבין החלה אך פלורה, היה לתינוקת
יהודה. עם נגמר הכל כי

אדישות

שלי, הילדה זאת לי שנשאר היחידי ״הדברללא־נשואין בת
 בת בתה את בחבקה דיין אילנה אומרת עידית,״

בזול. מהעניין לצאת מנסה באבהותו, שהכיר למרות אביה, אשר החודשים, שלושת

החו שלושת בת ילדתה את עדיין מניקה
 ״יהודה מזועזעת: השבוע הצהירה דשים,
 אינו אחד אף גופי. את למכור לי גורם
 העורך־דין גם תמורה. ללא לעזור מוכן

לע הדבר.״ אותו את רצה אליו, שפניתי
 התינוקת בשל לצאת ביכולתה אין בודה

הרכה.

מבינה לא
לו קרה מה

טה מי חסדי-
 אילנה של הטלפוניות פניותיה ל ך*
 לעוה״ד ״פני לדבריה: נענו ליהודה ^

 היא אף פנתה אילנה לידסקי.״ צבי שלי:
 לידסקי צבי שנגד השיב וזה לעורך־דין

 על מיקדמד. ללא דבר יתחיל לא הוא
 ללישכת פנתה אילנה שכר־טירחה. חשבון
 עניינם זה אין כי לה ענו. שם הסעד,

להתערב.
 הבת את להחרים המשיכה המשפחה

 שכנה רק לרכל. החלו השכנים המורדת,
 בכסף עזרה אנושי, יחס הראתה אחת
 מן כשיצאה התינוקת על ושמירה קטן

הבית.
 לסבול החלה בעבר הזוהרת המאהבת

 תמיכה לה הציע אחד, ידיד חרפת־רעב.
אשר דיין, אילנה חסדי־מיטה. תמורת

 לעשות, מה יודעת לא ככר ני ^
!״יאוש מרוב מתפוצץ שלי הראש

תיאר לא פעם ״אף השבוע. אילנה בכתה
להס יכול יפה כך כל שרומן לעצמי תי

 שאני היא הצרה כזו. איומה בצורה תיים
 צריכה הייתי ולמעשה אותו, אוהבת עדיין

לי.״ שעשה מה כל על אותו לשנוא
 ו־ ג׳ודו ספרי חבילת על מצביעה היא

 את אצלי השאיר ״הוא :בהולנדית קראטה
 אצלי. שלווה לתפוס אהב שלו. הספרים כל

 המיטה על שעות שוכב היה פעמים המון
וקורא.״

ממשי לי,״ שנשאר מה כל זה ״עכשיו
 נשארו שעוד הבודדים ״הבגדים אילנה. כה
 רובם, את בזיל־הזול שמכרתי לאחר לי,

הספ לי, קנה שהוא הרדידטראנזיסטור
מסתוב אני שלנו. התינוקת וכמובן, רים,
 את לי מזכירה שלה פינה שכל בדירה בת

 רגע שכל וחושבת כאן מסתובבת יהודה,
 כשלפעמים לעתיד. דאגות מרוב אתמוטט

עצמי. את מכירה איני בראי, נתקלת אני

עכשיו!״ לי יש צורה איזה פרצוף! איזה
 שערותיה על ידיה את מעבירה היא

 עתה עצבנות. אחוזת כולה הסתורות,
תקו אחרת, תקופה אל חוזרת היא
איל ביהודה. שהתאהבה לפני זוהר, של פה
 עזבה מצליחה, צילום דוגמנית אז היתד, נה
 לצילומי ההצעות כשהתרבו המקצוע את

הסכימה. לא להם עירום
 שלי,״ הגוף את למכור רוצה לא ״אני

 שאני מזל לי ״יש במרירות. אומרת היא
 את לנצל כוונה לי אין אולם טוב נראית

ב שלהצטלם שיאמרו כאלה יש אולי זה.
 גבר עם מללכת מכובד יותר זה עירום
 אני בכלל. משווה לא אני אבל נשוי,

 כש־ אותי. אהב והוא יהודה את אהבתי
חברה.״ במוסכמות מתחשבים לא אוהבים,

מהתקו שלה צילומים על מצביעה היא
ל מפעם מתחייכת יהודה, עם שלה פה

 אל במחשבותיה חוזרת כמו בלאות, פעם
 הבת. הולדת עם שנעלמה הגדולה האהבה

לוח היא טוב.״ כל-כך כל־כך, היה ״הוא
 קרה מה מבינה לא פשוט ״אני ברוך. שת
 לאדישות מוצאת שאני היחידי ההסבר לו.

 להופיע הפסיק הרי הוא אשתו. זה שלו,
 את לי וערכה אלי באה שהיא לאחר מיד

 בבית סצינה לו גם עשתה בטח הסצינה!
 שהוא לו הוציאה קלפים, איזה יודע ומי

ממנה.״ מפחד
 אילנה לעזרת נחלץ זה שבוע בתחילת

 לקח אשר שורר, מרדכי עורך־הדין דיין
 ללא משפטית, בפעילות לפתוח עצמו על

יעב ופירותיה האהבה ענייני דמי־קדימה.
משפטיות. לערכאות מעתה רו
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