
 כפיח יציר הסף, שומר עומד ירוק, לשיח מתחת לבית, בכניסההמזוזה
 אצבעותיו שם שעובר מי כל גברי. מין סמל המזכיר בעלת־הבית, של

ידיהם. במו ובעלה אילנה שיפצנ חורבה, שהיה ביפו, הבית את השומר. של שפתותיו על

 הכלב, ג׳והני, ׳והעיוורת, הזקנה כלבה
 חשוב הכי ״הוא — הסיאמי החתול פיפוני,
 — קנאי״ אבל עשר, בן כבר בבית,
ב בבית. חופשי ׳שמסתובב תוכי וקוקו,

 הוא הרבה. תוקפנותו בגלל נענש אחרונה
 אחדים ימים משך ולכן, פיפוני, את תקף

צעי ששת גרעינים. ויפצח בכלוב יישאר
 אלה הבית. בחצר מסתובבים המישפחה רי
 להם נמצא שלא גורי־חתולה שישה הם

 שיחליטו עד אילנה אצל ישארו הם ביית.
 להם נותנת ״אני גורלם. יהיה מה בעצמם

 שלא מנשקת. ולא מחבקת לא אוכל,
 יילכיו הם פעם בני-אדם. לאהבת יתרגלו
 עצמם, על לשמור יידעו לא ואם מכאן,

בשבילם.״ זה את יעשה לא אחד אף

 אבל משוחחים. תמיד בעלי־החיים עם
 שלום״. ״תגיד או יד״ לי ״תן לא אף־פעם

 האוכל, זמן זה ואין קול, משמיע כשמישהו
 זה ״מי התזונה: על האחראית קוראת
 1,0 סס 11 ]11116 בוכה? קטן איזה בוכה?

 חמש למשך כן.״ לפני לא שעה. חצי עוד
באיזור. שקט משתרר דקות

 אילנה הפכה לחיות אהבתה בעיקבות
 ב־ להשתמש ירוצה לא ״אני צימחיונית.

 אני אותם. לאכול רוצה לא ביעלי־חיים,
 אז נעליים נועלת אני ואם יחפה, הולכת

 העור מעילי את מפלסטיק. עשויות הם
 על להסתכל אי-אפישר חילקתי. והפרווה

 להרוג ואחר־כך אותם ללטף בעלי־חיים,
מה בשר. מבשלת אני לשייקר. אותם.

 אני לאיש. להפריע צריך לא עושה שאני
 ׳לאיש.״ מטיפה לא גם

 הפסיקה אילנה והולך. ניבנה הבית
 הפוגה לעצמם לקחו הס במיסעדה. לעבוד

 ולפסל לצייר ישוב התחילה אילנה קלה.
 נוספת קבועה תושבת בטון. בציפוי בברזל
 ׳לבנה מלאכית כרוביתה. הגברת היא בבית

 לבנים. בטון ובגדי ברזל גוף העשוייה
 ׳כנפיים 'לה נוספו ישלה, הנשי הגוף מלבד
 כדי לבית. בכניסה עומדת -והיא יפות

 עבדה מחבריה, וכמה כרוביתה, את ליצור י
 ששה של באורך ברזל במוטות אילנה

 ובפטיש- בקרדום חתכה מהם מטרים,
 עבודות את לה. הרצוי הגודל את בנאים
 המעוגלות, המדרגות את היא. עשתה הבניין

ש ■לזיו התחתונה הקומה בין המקשרות
 פעמים. חמש אילנה תיכננה מעליה, תבוא
 לבסוף, הקיר. תוך אל נכנסו הן פעם בכל

 והגיעו העדינות, לידיה המדרגות נכנעו
העליונה. הקומה אל היישר

להתחדש
 כמעט היא האחרונים שים ,ח, ף
 ׳מתעוררת היא הבית. את עוזבת לא *■

 מפסלת, מציירת, בוינה, בבוקר. מאוחר
 האחרים, הבית בני עם מדברת כותבת,
 אומרת היא פוחדת,״ ״אני ושותלת. עודרת
 שלי גדול הכי ״הפחד פיפיוני. את בלטפה

 מה כל את לעשות אספיק לא שאני הוא
ל יש טיוב. זה את ולעשות רוצה, שיאני
 כל לי יש תחומים בהרבה ׳רעיונות, הרבה
 מספיק. עושה לא שאני הרגשה הזמן

 צריבה הייתי שלי. האיומה התחושה זו
 מוכרחה גם אני אנשים. חמישה להיות

באוני לימודי את שוב. ללמוד להתחיל
 איני ישנים. הרבה לפני סיימתי ברסיטה

 להשתלב לי חשוב ערבית. לדעת רוצה
 אוהבת. כל־כך שאני הלבנטיני במרחב

 רוצה לא אני יהדות. ללימוד רוצה אני
 השמרים.״ על לקפוא
 במקומות נראית לא מטיילת, לא היא

 ניסוי כמו לי נראית ״תל־אביב ״הנכונים״.
 אשד, ״כמו מסבירה, היא הצליח,״ שלא

ו יפה, ׳להיות ורצתה הרבה שהתאפרה
 הרבה יש ביפו מכוערת. היא לבסוף
 הם נהדרים, הם בולגריה והרבה רומנים

 ודבורים זבובים יש הזאת בעיר אישיים.
עכברו יש שלי בגינה נהדר. יחד והכל
 כלום להם עושה לא אני וצפעים. שים
 בשלווה. פה חיים בי. נוגעים לא והם
 מהים.״ חלק מיפו. חלק זה

 ותמיכה מילזזמה באמינותה רואה אילנה
 קרובה עצמה את חשה היא בבני־אדם.
 לא משתדלת שהיא על־אף לבני־אדם,
 מציירת ״אני בחברתם. הרבה להסתובב

 עצב הוא הזה העצב אבל עצובים. דברים
 הרגשה עם מסתובב שבן־אדם קורה בונה.

 ישחרר הוא שאם רע. שהוא חזקה פנימת
 הוא רעים. מעשים יעשה הוא עצמו, את

 הרעים השדים את לרסן הזמן כל מנסה
 בתיבה, ציור, שלי, עבודה רואה הוא שלו.

 לבד, לא שהוא לו מסתבר ואז סיפור, או
 יש לי שגם כאלה, הם אחרים אנשים ■שגם

 להשתלט הצלחתי ואני הרגשה. אותה
״ שלי הרעים השדים על \

רצון
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שייקה. על־ידי מצויירת שנים, עשר לפני אילנה של תמונה מימין: למעלה הדלעות.
בחצר קיוקס

כתפיו על ונושא גלגל

 הילדות חלומות את מזכיר שבחצר המאולתר הסטודיו
 על רכוב שייקה מימין: למטה בקירקס. לוליינים —

והתוכי חתולים כלבים, שני האשה, הבית, כל את
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