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הנסיעות. ובסוכנויות ״אולימפיק״ במשרדי פרטים

במדינה
דדכי־אדם

ה ד ד ת בו ל פ א ב
 הולכת דבי שד ראייתה

 מחמירה בדידותה ונחלשת,
מוצאת אינה ועבודה

 אעם והורי אותי, עזבו החברים ״כל
 כבר ללחם. רעבה אני בי. לתמוך מסוגלים
 מקום בכל עובדת, שאינני חודשים שלושה
מקב ולא שלי הבעייה על שומעים עבודה

ב לבד יושבת אני לעבודה. אותי לים
וחושבת.״ באפלה לאט לאט שוקעת בית,

 מרומן, כקטע אולי הנשמעים הדברים,
 (״דבי״) דבורה של חייה סיפור מתוך נלקחו
 ומאבדת שהולכת 28 בת צעירה הררי,

ראייתה. את אט אט
 בבית־ספר למדה רמת־גי, תושבת דבי,
 לצה״ל. והתגייסה בתיכון, כך אחר עממי,

טלפו קריאה קיבלה בבסיס, בהיותה ואז,
 ועליך נפל, אחיך תאונה, ״קרתה נית.

לה. נאמר הביתה,״ דחוף לנסוע
 שאך דבורה, כלב. ועם מקל עם
 אחיה, עם דיברה לכן קודם ספורות שעות
 נסעה היא המומה. היתד, הצניחה, מדריך

וחלו. בהלם לקו שהוריה גילתה הביתה,
 הראייה כושר את לאבד התחילה כאשר

 אחד לה אמר שנים, כארבע לפני שלה,
שמחלתה יתכן כי השם, בעלי המומחים

גבוה לחנון־
ת ל גוז ני

במדינה החסכון בתכניות הטובה

 תשאוה: נותן ב״גחלת״ גבוה לחינוך החסכון

 נצברת, ריבית ללומדים) מענק 20/ס (כולל 70/ס

 למדד 100סב־ס/ צמודים והריבית כשהקרן
 ממס־ פטורות ההטבות וכל לצרכן המחירים

חסכון. שנות שלוש כתום הכנסה

 העירוניות המודיעין לשכות בכל ההרשמה
,ת״>ז9ר וב"גחלתי;>זלנבי

הררי מתעוורת
סגורות הדלתות מקום בכל

אחיה. ממות עליה שעבר מההלם נובעת
 אחת כל כמו השיחרור אחרי ״עבדתי

 מיש- המרכיבה הצעירה, סיפרה אחרת,״
 ביטוח בחברת היה ״זה כהות. קפי־ראייה

 התחלתי פתאום מרכזנית. הייתי ונסיעות.
ונפל דברים, שוברת הייתי ברחוב. ליפול

 בחדרי־מדרגות.״ פעמים כמה תי
 דספר: המשיבה דכי

 שהרשתית לי אמר הוא לרופא. הלכתי
 שזה לי נאמר ממה. ידוע לא פגועה, שלי

 יחמיר. שזה להיות ושיכול איטי, תהליך
ההגב עיוור. תעודת כבר לי יש בינתיים

 בלילה היום. בשעות בעיקר היא שלי לה
מר אני אבל יותר, או פחות רואה אני

מאד. גבוה מיספר עם מישקפיים כיבה
 כך אחר מקל, עם התהלכתי בהתחלה

 עדיין שאני כשהרגשתי אבל כלב. לקחתי
ולהס לראות יותר, או פחות מסוגלת,

 אני להתגבר. התחלתי מוניות, עם תדר
הגזי את עלי קיבלתי באופיי. מאד חזקה

 עכשיו עד מבינים לא אנשים הרבה רה.
 אותי ששובר מה אבל נישברתי, לא איך

 היחס אלא מתעוררת, שאני העובדה לא זו
 איתי שיוצאים חברים אלי. האנשים של

 רוצים לא אותי. עוזבים מצבי את ומגלים
עבו לחפש הולכת אני עיוורת. עם לצאת

צרי לא פתאום ואז מצבי, על מספרת דה,
אותי. כים

 לשירות־למען־העיוור. לפנות לי אמרו
נאמר עבודה, לי שיסדרו לשם, כשפניתי
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