
 לכן לעורך־דין לשלם הדרוש הכסף לנו
משה. הסביר ויתרנו,״

 לפני שלי. הילדה כמו היא ״כוכבית
 כתפי על ׳ראשה את שמר■ היא כשבוע

 כי אחרונה, נשיקה לה שאתן וביקשה
 נתתי למות. הולכת שהיא מרגישה היא
זרי לה שנתן לרופא קראתי נשיקה, לה
 את היטב יודעת כוכבית הרגעה. קת

 גדולה תיקווה עם חיה אבל הקשה, מצבה
להבריא.

 בגלל שנינו על אסורים ״יחסי־מין
 ללא גם אוהבים אנחנו אבל מחלותינו.

 לי, אמרה התקפת־לב כשקיבלתי מין.
 שאם בלעדיי. לחיות רצון כל לה שאין
היא.״ גם תמות אמות

 דבר ,;שום
אהבה״ מלבד

בית בין משה מתרוצץ ינתי־ים ך
 שולחנה על לבתי־המישפט. החולים ״■
 ׳תיק מונח דורון אלינור עורכת־הדין של

 בתיק הנוראה הסחבת על המראה עב־כרס
ואשתו. ברדשטיין משה של הגירושין

 משה של אשתו שהגי׳שה בכתב־התביעה
 מחלתו ״בעת נאמר: הרבני לבית־הדין

בהו בבית־החולים, כנראה המשיב, הכיר
ה גילו את לנצל מנכר אשר צעירה רה

 ובמידמה, בכחש לסבבו ומחלתו, גבוה
 צבר אשר הרכוש את לה להעביר לפתותו

המבקשת.״ עם יחד
מאו לו .נותר לא משה, של לדבריו

 בלוד. דירה לו היתד. נישואיו לפני מה.
בלוד, לגור סירבה .שאשתו טוען, הוא

 לדא נותר הוא
 לראשו, קוו־ת־גג

 וילדיה שאשתו לאתר
 תניח. גן גרשוהו

 גאושפות היא
 בבית־התולים

ווש־טן גחלת :בגלל

 של ילדיה ששת עם יחד התגוררו והשניים
 לפני בדירתה. הקודמים מנישואיה אשתו
 ביתו את שימכור אשתו ביקשה כשנה

 את מכר משה לבנה. מונית לקנות כדי
ה מן גירשוהו וילדיה אשתו אך ביתו,
 לראשו. קורת־גג ללא נותר וכך בית׳
 מבחינת לכוכבית להעביר יכול אני ״מה

 לעורי. כותונת עם נותרתי הרי רכושי?
 בי, תומכת אשר זו היא כוכבית להיפך,
 לתת8״ אוכל לא שאף־פעם ברורה בידיעה

אהבה.״ מלבד דבר שום לה
הגי ברדשטיין, רבקה משה, של אשתו

 בבית- הצהרתי לפסק־דין תביעה שה
 שותפות1 תובעת היא ובו השלום, מישפט

 השופט פסק השבוע משה. של כספיו על
הם ברדשטיין ורבקה שמשה אילת, חיים

מדור'הסרטן
משה ולילה יומס ניצב

האונקו במחלקה שוכבת כוכבית
 כשלידה הדסה, בבית־החוליס לוגית

להכניס יכולה אינה כוכבית בה. ומטפל

 למות,״ רוצה לא ״אני תוך־ורידית. בהזנה תלויה והיא לפיה מזון
 הדסה. בבית־החוליס כימי טיפול כעת שעוברת כוכבית, אומרת

שלי.״ משה עם להתחתן ואוכל שאבריא בתיקווה חיה ״אני

 אולם לזה, זו הנשואים קשישים אנשים
 ביתם. כתלי בין ■שורר אינו שהשלום דומה

 והאמת הצדק כי התברר, החקירה במהלך
 ״חשוב רבקה. של לרגלה נר בדיוק אינם

 היא ״כי בפסיקתו, השופט אמר לציין,״
 לחלוטין. בלתי־מהימן רושם עלי עשתה

 בני- בין נכסים שיתוף היה אם כי התברר
 דהיינו חד־סיטרי, לחלוטין היה הוא הזוג
 ואילו ברכושו, רבקה את שיתף משה

 שלה.״ ברכושה אותו שיתפה לא רבקה
 הבנקים ״חשבונות השופט: הוסיף עוד

 הם אליה, להעביר רבקה מנסה שאותם
 מצפורני משה שהציל הפליטה שארית

רבקה.״ אשתו
 צריכים ״אנחנו

בריאות״ רק
 ד.שכ- עם ביומו יום מתמודד *רשה

הו שהצעירה האומרים המציקים, נים 1■
ממנו ושתיקת כספו, למען רק איתו לכת

 פורש הוא עלי,״ ״הביטו רכושו. כל את
 !נראה ׳ולא ׳נמוך זקן, ״אני זרועותיו, את

 מבינים לא אנשים אז אפולו. כמו בדיוק
 שזה חושבים הם בי. מצאה כוכבית מה

 ומחביא עשיר מאוד שאני מפני בטח
כסף.״ הרבה

 כוכבית את לשלוח רוצים הרופאים
 לנו אין ריק, ״הבית מודאג: משה הביתה.

 לבשל, במה גאז לנו אין להתחמם, תנור
 לכוכבית קשה יהיה רטיבות. מלאה מדירה

גרעי בשכונה מוכר אני בינתיים .במצבה.
 מה לנו שיהיה כדי שתיה ושקיות נים

לאכול.
ו לבית שכנה נכנסה ימים כמה ״לפני

 לי לתת רצתה שמיכה. לי שאין ראתה
 לבסוף לקחת. התביישתי אבל שלה, שמיכה
 שמיכה וקניתי כסף קצת ממנה לוויתי

כוכ את לכסות במה לי שיהיה כדי קלה
 אני נחיה? איך הביתה. כשתחזור בית
 תבריא. שכוכבית מבקש רק אני יודע. לא

 כלום. צריכים לא אנחנו מבריאות יותר
■1 גל נירה השני.״ את האחד לנו יש




