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 מוכנה אינה היא שלה. אבא עם להתחתן
 מהעובדה כשהתייאשה אבא. בלי לחיות

 לחפש ממני דרשה איתו, לגור שאחזור'
 ואחיות, אחים עוד רוצה היא אחר. אבא

 ככל מישפחה שאיננו מהעובדה וסובלת
 כמו להתנהג ממני דורשת היא המישפחות.

 בשבת, נרות להדליק :השכנים בדירת
כש זה גרוע הכי יחד. ארוחת־ערב לאכול

 איך ושומעת לה, מקשיבה לפעמים אני
סיפו בונה היא לבד, כשהיא שלה, בחדר

 הדימיונית המישפחה סביב שלמים רים
שהמציאה.

 סיפרה מזמן לא איומה. שקרנית ״היא
 לילדים בהריון. ושאני שהתחתנתי' לגננת

ש למרות טייס, שלה שאבא מספרת היא
 פוגשת כשהיא לא. שהוא היטב יודעת היא
 מצד מורכב. יחס אליו לה יש אביה את

 וכשהוא בו, וגאה אותו אוהבת היא אחד
 להראות טורחת היא מהגן אותה לקחת בא

 כועסת היא שני מצד הילדים. לכל אותו
 מאד קשה איתנו. גר לא הוא כי עליו,

 אנשים ששני הדבר פירוש מה לה להסביר
 לי חשוב יחד. מסתדרים לא מבוגרים

לדע לאביה, הילדה שבין הזה הקשר מאד
מר את זהותו, את להכיר צריך ילד תי,

 לו להיגרם עלול אחרת שלו, הגנים כיבי
חמור. נזק

 ילדים. בגידול כדאיות של עניין ״אין
 זרועותיה שתי את כורכת כשהיא לפעמים,

שעשי יודעת אני ומתפנקת, צווארי סביב
ולפ בעולם. ביותר הנכון המעשה את תי

 את ומנצלת אותי משגעת כשהיא עמים,
לה מסוגלת ושאינני לבדי שאני העובדה

 שבו הרגע על מתחרטת אני אותה, כות
נולדה.״ היא

 מה אין
ט תחר ה ל

אה־ למרות מפוכחת. אשד. היא יילה
ה הבעיות לכל מודעת היא לבנה בתה

ל חייו על ולהשלכתן הילד בגידול כרוכות
 ילדה את המפרנסת איילה, אומרת עתיד.

 ״מובן גבוהה: וממשכורת עצמה בכוחות
 שלי, המשכורת כלכליות. בעיות שיש
 לי מספיקה אינה גבוהה, שהיא ככל
 עושה עצמי את מוצאת אני הזמן וכל

 חודש החודש. את לגמור איך קומבינציות
 ומתחמקת המעון את משלמת לא אני אחד

 הילד את שתזרוק עלי המאיימת מהמנהלת,
 משלמת לא אני לאחר־מכן חודש מהגן.

 אחר מישהו יוצא חודש בכל ועד־בית.
מס לא שלי שהמשכורת מהעובדה נפסד
לי. פיקה

 אני מרוויח. תמיד זאת, לעומת ״הילד,
ודרי הוצאותיו כל את שוטף באופן מכסה

 לעובדה מודע הוא זאת, עם יחד שותיו.
 מיליונרית, ושאינני יחידה מפרנסת שאני

שו הוא משהו, דורש הוא כאשר אחת ולא
 שהוא אחרי שנים שש כיום, !׳ממני,לא מע

ש המופרז העצמי שהביטחון לי ברור נולד,
במקו ולא מוגזם, היה נולד כשהוא לי הית
 בכל להתמודד שאוכל בטוחה הייתי מו.

ש בעיות בחשבון הבאתי לא ולנצח. בעייה,
 שמתחולל מה למשל כמו לכוחותי, מעבר הן

מה לבד זה, כל שלי. הילד של בראשו
העוב על רגע בכל מצטערת שאני עובדה

 אבא לו מגיע כי אבא, אין שלילד דה
 ואני אבא, היה לי כיף. זה שאבא כיוון

יודעת.
מצ שהילד העובדה גם קיימת ״כמובן

ואינטלי רגיש הוא בעצמו. כך על טער
 אבא. לו שאמצא לפני מתחנן וממש גנטי,
 וממציא שבגן, בילדים בקינאה מביט הוא

 מאמץ הוא גרוע, יותר משלו. אבות לו
 החל ובאחרונה אחרים ילדים של אבות

 מציג שהוא קורה כך אמהות. לאמץ גם
 כשאני שלו. המטפלת בתור לפעמים אותי

 אומר: הוא אותי, מעליב שזה לו אומרת
מפרש. ולא לך,׳ ,מגיע

 בא והוא שאלות, אותו שואלים ״הילדים
 הוא התשובות. את ממני ודורש הביתה
 אך רכילות, שומע שהוא לא-בגיל עדיין

 תמיד יבוא. זה שגם לעצמי מתארת אני
 זמן שכל חשובה, הכי שהאמת אמרתי

בסדר. הכל האמת, את לילד שאומרים
 אמרתי לא משקרת. אני שלי לילד ״אבל

 שלו. אבא עם התחתנתי שלא למשל, לו,
 ככלות אחרי לו? להגיד יכולה אני איך

 לעולם בא תינוק הספר את קרא הוא הכל,
 ואמא שאבא שאחרי בפירוש כתוב ושם

 אחת במיטה יחד ישנים הם מתחתנים,
 שילדים לגמרי לו ברור אז ילדים. ועושים

 בשום ולא החתונה בעיקבות לעולם באים
 ממני דורש הוא מזה, יותר אחרת. דרך
מועמ מציע ואף חתן לחפש ללכת כעת
בספר עיין שהוא מאז אפשריים. דים

 אני בצרות. אני אפס, שרמתו הזה, המדעי
 ישנה אותי יראה שהוא פעם שבכל פוחדת

 מביאה שאני יחשוב הוא מישהו, עם
לעולם.״ תינוק

 כאשד, .10 בן לילד אם היא אירים
 היתה לא כי טוענת היא למודת־ניסיון

 שלא ללדת בעולם אשה לאף ממליצה
 נוראי עוול עוול, ״זה :הנישואין במיסגרת

 אבא לו שיהיו צריך ילד עצמך. ולך לילד
 שלו. הזהות את לדעת חייב הוא ואמא,
 שלך הטיעונים את לקבל מוכן לא הילד
 משלו. סיבות לו יש שלך. הסיבות ואת

 הראשונה בפעם הביתה בא שלי כשהילד
 שהילדים ואמר תפוחות, עיניים עם מהגן
 הייתי אבא, בלי נולד - שהוא לו אמרו
 לו שיש לו ואמרתי אותו, הרגעתי בהלם.

 זה אביו. את יכיר הוא אחד ושיום אבא
 ה- התעוררה ואז לזמן־מה, אותו הרגיע
מחדש. בעייה

 והתחיל אביו את להכיר דרש ״הילד
 את לו והסברתי אביו עם נפגשתי לשקר.

 ובעל־מיש־ נשוי שהוא האב, אבל הבעייה
בג והתנהג לי לעזור מוכן היה לא פחה,
 אותך והזהרתי שלך הבעייה ׳זאת סות:

 ואני שלי הבעייה זאת נכון, אמר. מראש,׳
 הוא שלי הילד יום. כל איתר, מתמודדת

 מעדיף הוא ומסוגר. מופנם רגיש, ילד
 בחברה. מעורה שאינו וכמעט בנות, חברת

 שמאל. ועל ימין על בעיות איתו לי יש
 תלמיד ואינו דבר, שום לי מספר לא הוא
טוב.

 לי ואסור חדשים, אנשים שונא ״הוא
להיס נכנס הוא כי הביתה גברים להביא
 אצלי היה חמש, בן כשד,י;; פעם, טריה.
 שהתעורר. לב שמתי ולא ישן הילד גבר.

אר אחרי הביתה אותו החזירה המישטרה
 ברחובות, כסהרורי שוטט הוא שעות. בע

 פעמים. מיספר קרה זה מאז מהבית. ברח
 מסתלק, הוא בבית גבר שיש פעם בכל

 ילדים לו. מציקה החברה מוותרת. אני אז
 שומעים בו פוגעים הם אכזרי. עם הם

 על אותה מורידים וישר רכילות בבית
פסי של בעצות להיעזר מנסה אני הילד.

 עצות־סרק. שאלה לי נדמה אבל כולוגית,
 המרגישה אשד, לכל בחום שהמלצתי אני,

הנישו במיסגרת שלא ללדת בכך צורך
 אסור לא! מלא: בפה היום אומרת אין,

 הורס זה המקובלת. בדרך שלא ללדת
חייך!״ על לדבר שלא החיים, את לילדים
 כי בלהט טוענת זאת, לעומת אווה,

 שלמה את ״אם עצמה: באם תלוי הכל
 בנך את לגדל ויודעת שעשית המעשה עם

 זה כי ידיעה ומתוך ייסורי־מצפון, ללא
 אין לגבייך, והטיבעי הנכון המעשה היה
 אמרתי לא עדיין אומנם אני בעיות. לך

 אך שלה, אבא עם התחתנתי שלא לבתי
 ואפילו השכנים הגננת, לח. אגיד בוודאי

 לא- אם שאני יודעים כולם המכולת, בעל
 את להסביר ממני דורשים כאשר נשואה.
 ובאריכות. מסבירה, אני שעשיתי, המעשה

נו ואינני השאלות, לכל תשובות לי יש
 שבמיסגרת כך לרכלנים. פיתחון־פה תנת
 ארוכי- כל של וסקרנותם סודות, אין חיי

 את שיניתי לא תומה. עד סופקה החוטם
 מבלה, חיה, אני הילדה. שנולדה מאז חיי

 יש שבהן תקופות יש גברים. עם ויוצאת
 לי אין שבהן תקופות ויש קבוע, חבר לי
אחד. אף

 בעניין הילדה את שואלת לא בכלל ״אני
 שלה שלאמא יודעת היא בחיי. הגברים

 אליה, נקשרים חלקם חברים. הרבה יש
לב יוצאת אני ממנה. מתעלם אינו ואיש
 לחו״ל נוסעת אני בייבי־סיטר. ולוקחת לות

 מובן ההורים. אצל הילדה את ומשאירה
תשו מקבלת גם והיא שאלות, לה שיש
 הוא פעם. מדי רואה היא אביה את בות.

 שהוא יודעת והיא מסויים, קשר על שומר
 שלבד לי נדמה כי אם אביד,־מולידה,

 קשר כל לה אין אביה שהוא מהעובדה
אליו. נפשי

 הצנחן, אחי היא בחייה הגברית ״הדמות
 היא הביקור. שבוע מדי אלינו שבא

מאד. בו וגאה עליו מטפסת אותו, מעריצה
 'אבל לצדי, גבר מעדיפה שהייתי ״מובן

 לבד. מתפקדת אני כזה אחד אין אם
 מהבעיות שחלק לי ברור עכשיו כבר
 גדלה שהיא מהעובדה נובעות הילדה עם

 הבעיות שאותן לגמרי ברור אך אב, ללא
אלמ או גרושה הייתי אילו גם צצות היו
 אלי מרכלת. שהחברה להיות יכול נה.

 שהיא מפני אולי מגיעה, לא הרכילות
 לעבודה כשהתקבלתי אותי. מעניינת לא

 אותה שסיפקתי אחרי אך סקרנות, עוררתי
כרגיל. אלי מתייחסים
 הילדה לרגע. אפילו מתחרטת ״אינני

 שמחה ואני מחיי, חשוב חלק היא הזאת
 השנים שעם מקווה אני אותה. שילדתי

הנישו במיסגרת הפעם ילדים, עוד אלד
אין.״
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