
מאת

שטיינברג יצחק
נש שאלתי, ? הלביאה את הרגו דוע

 מיד רצתי לעבודה. בבוקר הגעתי ■•
 זקנה היתד, שהיא לי ונאמר האחראי אל

הב מאז תפסה. שהיא המקום על וחבל
ה הרגע עד הייה בכל שיטפלו לי טיחו

אחרון?
ול־ גן־החיות את לסגור החליטו כעת

ועכשיו שהזדקנה, מפני הלביאה את הוגו ״הם
צעיר...״ ]אינני 11 נ׳ וגפו אותי, ] משליכי! הם
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ה־ את החליפה ״רולי״ הפילה 1 "!1111171
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הרגה אחד שיום עד ולהשתעשע, לרכב ת״א ילדי הצליחו

 תפסה ודולי מהכלוב הורחקה ומאז גן־החיות, מעובדי אחד את
 על מסתכל כשאני לעגמת־נפש. לי גורמת הגן סגירת מקומה. את

אכזריים. לי נראים החיים רולי, של לכלובה מבעד העירייה בניין

 מבין אני לסאפארי. החיות כל את העביר
 מרווחים מיחייה לתנאי יעברו שהחיות

ב מחכים לא לי אבל להם, ומתאימים
 להיפרד אוכל איך יודע לא ואני ספארי

מהחיות.
עבו שנות 30 ואחרי 52 בגיל אני היום

 שאין לי רומזים פתאום בגן־החיות דה
 העירייה לעובד נחשב אני צורך. עוד בי

ב עבודה לי שתימצא להאמין לי וקשה
 איתם חיות, עם לעבוד רגיל אני עירייה.

בני־אדם. עם מאשר טוב יותר מסתדר אני
 כלוב, לנקות כשנכנסתי בגן־החיות,

נש היתה והיא לזוז מהחייה מבקש הייתי
 של השני מהעבר האדם בני לי. מעת

וכי אוכל, או אבנים זורקים היו הכלוב

ל ..אני ג  לענוד ו
חיות, עם

 מסתרו אני איתם
קתו ט!ב

בני־אום עם !מאש!

ב לי עונים היו הם להם מעיר שהייתי
אתערב. ושלא ענייני לא שזה חוצפה

 תיכון בית־ספר סיימתי בארץ, נולדתי
ב עזרתי לפלמ״ח. והתנדבתי בתל־אביב

נת וגם מעפילים מספינות עולים הבאת
 כשהוחזרתי לקפריסין. והוגליתי פסתי
 בשדות עבדתי נען. למשק עברתי לארץ
 יום בחיות. מטפל עצמי את מצאתי ותמיד
 לי ברור היה לתל־אביב, כשחזרתי אחד,

בגן־החיות. לעבודה להתקבל שאנסה
הצי עם לעבוד אותי שלחו בהתחלה,

צורך הרגשתי קצרה תקופה ואחרי פורים


