
לשל: אחד בסיד צאן .ברבנות
וי מעזה התאומות של התיק את תביא 1

 עושים ולא מדייקים אצלי שעובדים
 אפטר שוב, תאחרי אם בעיות.

!״אותך
 כרטיס־העבו־ את זרקתי כתגובה.

ה והלכתי המנהל, של בפניו דה
 הכל, עוזבת שאני בהחלטה ביתה

 את ואפילו הסביבה, את הבית, את
למ אוהבת, שאני שלי, המישפחה

 עשו שהורי שידעתי מה כל רות
למעני.

תי ח בר  ״
לערד״

 ארזתי ואני ריק, היה כית ך*
 במיזוודה שלי הבגדים את י י

 לא אפילו טרמפים. לתחנת ויצאתי
 רק רציתי הולכת. אני לאן ידעתי

 אחד אף לראות ולא משם להתרחק
ל הגעתי איכשהו אותי. שמכיר

 וחיכיתי. בכיכר שם ישבתי ערד.
 שם שישב צעיר וזוג הערב, הגיע

 איתם. לבוא לי הציע עלי, והסתכל
 איתם הלכתי לי. לעזור רצו הם

ש להם סיפרתי בביתם. ולנתי
 סידרו הם למחרת מהבית. ברחתי

ש ידידים אצל כמטפלת עבודה לי
ילדים. שני להם היו

 הייתי ושוב עזבתי, חודש כעבור
 עצר אחד אדם הטרמפים. בתחנת

 אמרתי צריכה. אני לאן אותי ושאל
 לי התברר נוסע. שאתה לאן לו:

 בדרכו שהיה קצין־מישטרה שזהו
 אל אותי לקח הוא לבאר־שבע.

 נחקרתי בערד. תחנת־המישטרה
 הם מהבית. שברחתי וסיפרתי שם,

 התחננה ואחותי להוריי התקשרו
 אבל הביתה, שאחזור בטלפון לפני
רציתי. לא אני

 במלון עבודה לי סידרו השוטרים
 הכרתי כחדרנית. שם עבדתי ערד.

 עם גר הוא בי. שהתאהב בחור שם
 בחור איתו. לגור אותי ולקח אמו,
 למישטרה וסיפר הלך מהמלון אחר

 ה־ אותי לקחה שוב קטינה. שאני
עו לי וסידרו לחקירה, מישטרה

או להחזיר שרצתה סוציאלית בדת
 סידרה היא הסכמתי. לא הביתה. תי
 בירושלים. אורנים במוסד מקום לי

 ישנות, הן שבו לנערות מוסד זהו
 אני לעבודה. יוצאות היום ובשעות
 ילד עם מישפחה איזו אצל עבדתי
מפגר.

 תקופה באותה מאושרת הייתי
 הכרתי אחד שיום עד בירושלים,

 את הכיר הוא אותי. שזיהה בחור
 שוב באיגרוף. אותו שאימן אבי,
 לי נדמה והיה הסיוטים אלי חזרו

 שלי. הסיפור את יודעים שכולם
ש הסוציאלית מהעובדת ביקשתי

 שלחה והיא אחר מקום לי תמצא
 הייתי מישמר-הנגב. לקיבוץ אותי

בלול. ועבדתי חודשים כמה שם
 חיי תולדות את סיפרתי בקיבוץ

 אוכל שלא הבנתי אחת. לבחורה
והחלט חיי, כל מהמציאות לברוח

 הפשןיס שנד נשר, על ,..הרגשת
לציטוט״ רק מביס וחתיאוויות

יהיה. שיהיה, מה תי:
 של לשימחתם הביתה חזרתי

 רציתי וחצי. 17 בת אז הייתי הורי.
לצה״ל. שלי הגיוס את להקדים

 ומיון קליטה לבסיס כשהגעתי
 בדקו פרטי־פרטים. אותי שאלו
 איזה אותי שאלו האישי, בתיק
 מדי יותר אותי שאלו לי, יש חברים
 אותי שאלו וגם הורי, על שאלות

בת עניתי בעזה. דודים לי יש אם
 אין אבל דודים, שם לי שיש מימות

איתם. קשרים לנו
 שהכל בצבא, שם, לי אמרו הם
 כמה יש אבל בסדר יותר או פחות

פירטו. ולא בעיות,
 בת- את פגשתי תקופה באותה

 ל- מגוייסת הייתה שכבר דודתי,
 עובר מה לי סיפרה היא צה״ל.
 לי ויעצה מוצאה, בגלל בצבא עליה

להתגייס. לא
ל לצבא, הבאר בפעם כשבאתי

 מה ׳ראיין ל אמרתי אישית, שיחה
 אותו ושאלתי בודדודתי על שעבר

ל אם בכנות, לי שיענה וביקשתי
להת לי כדאי האלה הנסיבות אור

לי ואמר לרגע, היסס הוא גייס.

התגייסתי. לא שלי. שיקול שזה
 סידור חדש, מיקצוע אז למדתי

 אנשים אצל עבדתי אמנותי. פרחים
 ממוצא נחמד בחור והכרתי נחמדים
 והחלטנו תקופה ביחד יצאנו רומני.

 ברבנות. להירשם הלכנו להתחתן.
 שלי, הפרטים את שם כשמסרתי

 אחר: לפקיד הפקידים אחד צעק
 התאומות של התיק את לי תביא
 שלמד, שעה אותי חקר השני !מעזה

 אחרי: צעק הוא לעזוב וכשעמדתי
 השם זה אליאן האם רגע, בואי

 ? ערבי שם עוד לו אין ? אביך של
 שם הוא אצלנו שמופיע השם כי

!יהודי
 החבר את השארתי משם. ברחתי

ברבנות. שלי
 את לעזוב .חושבת אני לפעמים

 ששם אחר, במקום ולחיות הארץ
 אבל האלה. הבושות בכל אתקל לא
ה את אוהבת אני בעייה: לי יש

רו והייתי שלי הארץ זאת כי ארץ,
 אותי יאהבו כאן האנשים שכל צה

 אם חשוב ולא שאני מה בגלל
 אני בתל־אביב. או בעזה נולדתי
בבית. כאן להרגיש שרוצה בן־אדם

 מהי לי לומר ממנו ביקשתי ימים,
 ובסוף היסס, הוא האמיתית. הסיבה

 אותי, אוהב בעצם שהוא אמר הוא
 סיפרו שלי שהחברות מה בגלל אבל

 להיות לו הרשו לא הם להוריו,
בקשר. איתי

 ורציתי קטנה ילדה אז הייתי
 לא שחור. לי נראה העתיד למות.
 הדחייה ואח השינאה את הבנתי

 המוצא בגלל כלפי, האנשים של
ש^י.

 את עזבתי וחצי 15 בת כשהייתי
 בבית הכלכלי המצב בית־הספר.

 לקנות כסף להורי היה ולא קשה היה
 שלא היא האמת לימוד. סיפרי לי

 במילים לומר ואם בכלל, בנו תמכו
לכלבים. אותנו זרקו פשוטות,

 כאחות במיקצזעה •עבדה אמי
 כמאמן עבד אבי בבית־חולים.

ש אדם של פרטי במכון באיגרוף
 ולאמן להתנדב רצה הוא הכיר. הוא

 מסודרת, באגודה צעירים בחורים
לו. איפשרו לא אבל

 לעבוד התחלתי 16 בת כשהייתי
המש את לאריזות. בבית־חרושת

 לעזוד כדי הביתה הבאתי כורת
 חיי סיפור בלימודים. הקטנים לאחיי
 היו ושוב לבית־החרושת, גם הגיע

ש וד,מעליבים החשדניים המבטים
לסבול. יכולתי לא

 ואז לעבודה, איחרתי אחד יום
האי זה ״מה שלי: הבוס לי אמר
הארץ את אוהבת אני : בונ״ה ד יש אנל ,1לעח חושבת אני לפעמיםהערבים שכל יודע אני הזה? חור
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