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 יכולתי לא גם אך לו, להכאיב רציתי לא
המצב. עם להשלים

 ולקרוא לחדרי לפרוש נהגתי מדוכאת,
בשו דה־בובואר. סימון של ספריה את
מו נחמה בחובה נשאה שלה החופש רת

 דרך, היתד, הקריאה אבל עבורי, עטת
בריחה. של בלתי־מספקת, אמנם

 לא יומן. לנהל התחלתי תקופה אותה
 לא לשוחח, יכולתי שעימו איש לי היה
מי וכך לבי, את לשפוך מי בפני לי היה

 גלמודים בהרהורים שלמות מחברות לאתי
 סביבי. העולם ועל חיי על עצמי, על

ספונ שימחה מעין בי יש כאילו ״נראה
 ״אבל כתבתי. בכל.״״, מפזרת שאני טנית
 ,קלות־ לקבל מוכנים אינם שמסביבי אלה

 חושבת ,אני לי באשר זו... מעין דעת׳.
 הרגע את תופסת אני בלבד, ההווה על

.החולף . ״ .
 הייתי עמוק. חוסר-סיפוק מגלה יומני

 מחניקים, היו חיי ואומללה. חסרת־מנוחה
 לקרוא יכולתי האם אבל בלתי־נסבלים.

 הרם. היה הדבר פירוש ן המסורת על תגר
 של וגורלה מאד, חזקה היתה המסורת

 אם לי לצפוי קשה אזהרה היווה אמא
 את לסבול יכולתי איך אבל להתמרד. אעז

 נורא נראה זה שליי בחופש הזאת הפגיעה
 חופש; שידעה כציפור חשתי פחות. לא

 מה הכלוב. את לסבול יכולתי לא שוב
לעשות? יכולתי דבר של בסופו

 דאוד חייב בבית כלואה כשאני עכשיו
 שיש מה לכל האחריות את עליו לקחת

ב טיפול קניות, — לבית מחוץ לעשות
 ש- מובן מוריהם. עם ופגישות ילדים
 לא הוא מעצרי. על טרוניות מלא דאוד
שתמיד אני זאת הייתי כי לי מלהזכיר פוסק

 הצבאי, המושל כערבים. יהודים — נגדי
 עוד השוטר, מביתי; לצאת עלי אסר גבר,
אב שלא לוודא כדי בחוץ שומר גבר,
גב בידי הנשלטת הערבית והחברה רח!
 והמבזים הכובלים חוקים מקיימת רים,
ידי גברים, כולם גברים, באשה. אותי
 את. אצלי מייצגים — כאחד ואויבים דים
הדיכוי. צורות כל

טוויל רמונדה
החופש״ את שידעה כציפור ״חשתי

דיינה) הבכורה, הכת <עם טוויל דאוד
נפשי״ מצב הוא עקרת־בית ״להיות

 בכך המערבית, בגדה בדעת־הקהל התגריתי
ב והאמנתי בביתי ישראלים שאירחתי

הישרא אך תראי ״ועכשיו עימם. דיאלוג
 מאד מודאג גם הוא לך!״ גומלים לים

 בחובו שצופן למה ביחס חששות ומלא
ז העתיד.

 בל־ לגמוי לא שהוא חשה אני זאת עם
 מקווה הוא אולי שקרה. ממה תי־מרוצה

ה מעורבותי את שאצמצם לקח, שאלמד
ש כיוון אולי, או ה״לא־נשית״. פוליטית

 זמן יותר לבלות אותי לשכנע הצליח לא
 ״מבויתת״ אותי לראות מרוצה הוא בבית,

הנו על מתלוצצים אנחנו כורחי. בעל
 ניתוקו, מאז הטלפון. על בעיקר — שא

 אחד יום לחודש. לירות אלפי דאוד חוסך
הדעת: בבדיחות אורח שאל

המו עם עיסקה שעשה הוא דאוד ״האם
 כדי הטלפון, את לך לנתק הצבאי של

עקרת־בית?״ סוף־סוף שתהיי
 עקרת- ממני לעשות יכולים אינם ״הם
 עקרת־בית להיות ״כי מסננת, אני בית,״

נפשי.״ מצב הוא
 אולם בקלילות, נאמרים אמנם הדברים

 אינני טינתי. את להסתיר מצליחה אינני
מאוחדים הגברים כי להבחין שלא יכולה

ורעיי אבנרי אורי של מביקוריהם באחד
 שני לי ״יש להם: אומרת אני רחל, תו

 בפנים...״ השני לדלת, מחוץ אחד :סוהרים
 ומנידה בי ושוב בדאוד מתבוננת רחל

בהבנה. ראשה
יש במעצר־בית, כשאני כיום, אפילו

 .,ומפעילות ממני המסתייגים חוגים נם
 אותי שואל במעצר־בית?״ רק את ״למה

 בבית־הסו־ אינך ״מדוע בארסיות. מישהו
 אם מאד מייוחד מיקרה בוודאי את הד?

רו אני לטובה.״״ אותך מפלים הישראלים
 נהנית שאני הרמז למישמע מזעם עדת

.הישראלים אצל מייוחד ממעמד . .
החו מבקרים כמה מלווה אני אחד יום

 יוצאת אני הבית, את עוזבים כשהם צה.
 כמקום עובר רגע אותו לשער. עד עימם

 כאשר הצבאי. המימשל מן מורים הקצין
 מזעם. רותח הוא בחוץ בי מבחין הוא
 לה ״אסור וצועק: השוטר אל פונה הוא

 שהיא רוצה לא אני הבית! מן לצאת
השמש!״ את תראה.

 להריח החוצה לצאת אפילו לי אסור
פור הפרחים האחורי. בגן הפרחים את
 שאם נראה אך להפליא. יפה והגן עתה חים
 מדינת של ביטחונה את אסכן אליו אצא

.ישראל . .
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