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 שמחקה בר־חיים נחמה עם התחיל זה
 כל והמשיך לדימונה, שלנו הרישום את

 הייתי איך יודעת לא אני היום עד הזמן.
 אילולא שלי. החברים בלי מעמד מחזיקה

 היום הייתי בחיים שהכרתי אנשים הרבה
לגמרי.״ הרוסה

מזל
וסבל

 התקבלה עבודה. לחפש התחילה יא ^
 כרוניות מחלות לחולי לבית־החולים 1 י

 לעבוד רציתי ״לא מזל. ושוב ביקוו־חוליס.
 הסתבר פיתאום אך נורא• היה זה שם,

 היום כל הבית. של המלכה שאני לי
 האחיות המישפחות, החולים, וקאטי. קאטי

 אותי. צריכים הם כמה ראיתי והעובדים.
 לחיות. כוח לי נותן זה לי. זקוקים כמה
בחיים.״ עניין לי נותן

 בחורה הגיעה אחד יום אחד. מזל ועוד
הח היא כוהן. טוניק לה קראו לעבודה,

 ביומיים אך בלבד. יומיים מעמד זיקה
 איתה ולגור לבוא לקאטי הציעה האלה

פעם של ״אחד־העם באחד־העם. בדירה

י | ף ט  פתחתי לי. טוב ״עכשיו ה
י1# י י י  מה עושה אני מיסעדה, '

נחמד...״ בחור הכרתי וגם אוהבת, שאני

ה האצולה רק מהיום. יותר אפילו היה
 היא קלאסה,״ ממש שם. גרה אמיתית
כבד. צרפתי במבטא אומרת
 לגור ועברה וסבתא סבא את עזבה היא

 תוך מדהים, ממש היה ״זה מוניק. עם
 התאמתי שם. נולדתי כאילו — שבוע

 של המישפחה לי. התאים והמקום למקום
 נסעו הם שלי. המישפחה היתה מוניק

 יחד ואני — בצרפת לנוח בשנה פעמיים
 הם ופאפא. מאמא להם קוראת אני איתם.
שלי.״

 לסוכני קורס על מודעה קראה פעם
 שבכלל חשבתי ״לא נרשמה. היא נסיעות.

 בני אל לקנדה נסעה היא אותי.״ יקבלו
 אותי. לחתן חובה הרגישו ״הם מישפחה.
 חיפשו חודשים. שלושה שם )נשארתי

 ממש הייתי מזל. מצאו. ולא חיפשו,
מזה.״ מאושרת
 שבו מיכתב לקבל הופתעה שבה, כאשר

הת היא לקורס. שהתקבלה לה נמסר
 מלווה כשמוניק בשעורים, להופיע חילה

 בחיים, שלי הטוב הדבר זה ״מוניק אותה.
 של דירה באחד־העם. גרה אני עד.היום

 לירות. 2000 ומשלמת לבד. חדרים, שלושה
בחיים.״ שלי מהמזלות אחד עוד

 הוא ״בהתחלה בחור. הכירה בקורם
 אהבה אחר־כך ואיום.״ נורא לי נראה
 הכיר הוא בכירה, מישרה לו היתה אותו.
 ליידי הרגשתי ״בהתחלה עצמו. בערך

 ״הוא קצרים. היו הטובים החיים ממש.״
 קשה. תקופה התחילה ואז אותי.״ עזב

 יודעת אני בי. ופגע אותי השפיל ״הוא
 שה־ יודעת אני נחיתות. ריגשי לי שיש

ומבית־היתומים מהילדות שלי זכרונות
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