
 ישתפר,״ שהכי תיקווה יי היתה תמיד
ברברה. מספרת

 הזמן כי יירה. הייתי שבעצמי -הרגשתי
— וחיתויים דייסה תינוקת, עם הייתי
 יהביו ניסה יא בעיי שהשתגעתי. כמעט

 את ׳תביאי דרישות. רק יו היו דבר. שום
 הבית רימה מסודר,׳ יא הארון ׳וימה זה׳, *

 אבי בלגניסטית. שאני מודה אני נקי׳ יא
 יביא ויא הילדה את ייגדל לא מסודר ארון

תי־ אשה לא אני הביתה. טובה הרגשה
 בבוקר 6 שמשעה אותי חינכו ולא מניה.

או לא אני הבית. את מנקים הלילה ועד
 אוהב לא אחד אף חשוב, לא שזה מרת

 אמרתי דבר. לכל גבוי יש אבל ליכיוה
 שאני מהצורה מבסוט לא הוא שאם לו

 שיביא לפחות או לי שיעזור אז מנקה,
עוזרת.

 לי שמו //אילי
ז״ נקפה משהו

 משקר פעמים כמה אותי פסתי ^
• /  הייתי זאת ובכל עצבנית נעשיתי לי. • /

 כל לחייך כאשד״ ולתפקד להמשיך צריכה
בשקט. ולבשל הבית את לנקות הזמן,

 מסתובב אותו שראו יי סיפרו -אחר־כך
 לאמא אמרתי בחורה. עם אתרים בניכר
אח עם יוצא שלך הבן יודעת, את שלו:
לי. ענתה היא לבריאות,״ לו ,שיהיה רות.

 מאשר נשים יותר שלנו בארץ פה ׳יש
נשים. הרבה היו המלך לשלמה גם גברים.
ה יבוא לא הוא הלילה בל אם אפילו
 נשר אני גם אליך. יחזור הוא בסוף ביתה,

 אז אותי, אוהב לא ובעלי שנה 30 כבר אה
 לא מנקה? לא מבשלת! לא אני מה!

 לא שאת זה שחשוב מה שבת! שומרת
 משהו לו שם מישהו אולי שובבה. תהיי

 אותך!׳ אוהב לא הוא זה ובגלל בקפה
ב משהו לו שמה היא שאולי לה אמרתי
קפה.״

מים־ למצוא ניסתה המיואשת ברברה
 הבעל אך לבית. מחוץ בעבודה לם

 משתלם לא שזה בטענה בתוקף, התנגד
 הקטנה לילדה מטפלת להביא יצטרכו כי

יתבזבז. שתרוויח הכסף כל וממילא
לל שרציתי פעם -בכל ברברה: מספרת

 רציתי התנגד. הוא במשהו, לעבוד או מוד
 שאלך לו והצעתי שלי האנגלית את לנצל

 60 עלה זה לתיירות. בבית־ספר ללמוד
 לא 'ממילא :לי אמר הוא לקורס. ל״י אלף

 את לעשות מה בשביל אז אותך, יקבלו
 לזה.״ כסף לי אין מזה וחוץ המיבחן!

 הי־ רצונותיה. את לממש יכלה לא ברברה
להת לה איפשרו לא הבעל של עדרויותיו

כלשהי. למישרה חייב
שבי מה כל עשיתי מטומטמת. -הייתי

 כניעותה. את להסביר ברברה מנסה קש,״
גם אני אחרת. יכולתי ולא אותו -אהבתי

מסומטמם ..חייתי
שרצה. מה ועשיתי

אותו...״ אהבתי
 הרגשה נותנים הם תימנים. אוהבת נורא
ש לרושם לדאוג צריכה הייתי ולא חמה
 קיבלו הם במחיצתם. כשהייתי עושה אני

שאני.״ כמו אותי ♦

 כרוני קמצן
ובוגד

 היעדרויותיו בי הבעל הודה כסוף י*
 ושהוא עבודה. בדיוק אינן מהבית י

 נשים מיני כל עם תכופות לעיתים בה בוגד
 חדל הוא כ״פריחות.״ ידו על שהוגדרו
 הנחיה נתן ואף בגידותיו את להסתיר
 לצילצולי בזילזול לענות בעבודה לחבריו
 את ממנה ולהסתיר אשתו של הטלפון

הימצאו. מקום
כרו קמצנות לגלות התחיל הוא במקביל

 נסע לפעמים וילדותו. אשתו כלפי נית
פרוטה, ללא מישפחתו את והשאיר מהבית

 כדי לחברות לפנות נאלצה שברברה עד
ומו לחם לרכישת שקלים כמה ללוות

חלב. צרי
הענק, הכביסה מייבש את מכר גם הבעל

 בטענה חדר־השינה ואת פינת־האוכל את
מי עם נותרה ברברה לכסף. זקוק שהוא

 הסובארו מכונית על גם בלבד. זוגית סה
 חדשה כעולה בזכויותיה על־ידה שנרכשה

או־ לא מכונית הזמין הוא השתלט. הוא

חמדו דשרמה גם
נשים״ חובה היו
 של קטנה נקמה היתה שזו יודעת -אני
 משד.,״ של המצומצמת הערכתו על השופט
 שהוא פוחדת -אני ברברה. השבוע אמרה

 חוששת אני הראש. את לי לשבור יבוא
 לי ויעשה ויבוא יתחמם הוא כי מפירסום,

כאן.״ בעיות
 אך מזונות, בדמי זכתה אומנם ברברה

 למרות ממנה. רחוקים והביטחון השקט
 לאפשר שלא בשמה ביקש שעורד״דינה

 שעה לא לביתם, הבעל של כניסתו את
ל להיכנס מותר למשה לבקשה. השופט

החוד במשך בכך. שיחפוץ זמן בכל בית
 נחת את גם ברברה הרגישה האחרונים שים

מעלו ליתר נוסף שהפך הבעל, של זרועו
אלים. גם תיו

לאמ אופייני שסיפורה טוענת ברברה
 לה- בלי לישראל שבאה נאיבית, ריקאית

 ד המנטליות, הבדלי ואת המצב את בץ
 זמן כמה ואחרי מישהו. על נופלת היא

 סיפור להן שהיה שלי. -לחברות נגמר. זה
 ולא מזל היה — כאלה רבות ויש — דומה

 יש אחת לכל לא גם ילדים. להן היו
 הלב כל את לתת שמוכן שלי, כמו אבא
 מסוגלת הייתי לא אבי, לולא למעני. שלו

 זה אבל לעורך־דין. תשלום עם להתמודד
 שקובע מה לא זה תימני. שמשה מפני לא

 מאיפה חשוב ולא האדם, אופי זה כאן.
ה בא.״ הוא ■ וגון דינ

_ _ _ _ _ 51 -

 הנהיגה שרשיון שידע למרות טומטית,
בל אוטומטית למכונית מוגבל אשתו של
שלה. במכונית לנהוג יכלה לא וברברה בד,

ההפ תשלום את לבעלה חסכה ברברה
הנפ בריאותה של היקר המחיר ואת לה,

אלה. בימים משלמת היא ואושרה שית

 פוליגרף בדיקת
אמת — קבעה

 הבעל שהגיש הגירושין תכיעת ף
 הוא בתל-אביב, הרבני בבית־הדין ״

 גט. ממנו לקבל אשתו את לחייב ביקש
 שנתיים לפני עובר הפילה כי בטענה

אחר. לגבר שהרתה אחרי
 באמצעות טענתו את להוכיח ביקש הבעל
 אישור לוועדת האשד. שמסרה ההצהרה
 בא־כוחה, באמצעות טענה ברברה הפלות.

 היה ההריון כי בן־דרור, אמנון עורך־הדין
 הצהרתה וכי בילד, רצה לא אשר מבעלד״
 בעלה. של בקשתו פי על נעשתה לוועדה

פרטית. הפלה של הוצאות לחסוך כדי
 לחץ בעלה כי בתביעתה טוענת ברברה

 בילינסון. בבית־החולים הפלה לעשות עלית
 לאישור הוועדה קופת־החולים. חשבון על

 ואז ההפלה, את לאשר נטתה לא הפלות
 אינו שההריון לוועדה שתספר בעלה ביקש
 היא תשלום. ללא בהפלה תזכה וכך ממנו,

ו התקיפה, דרישתו מול לעמוד יצלה לא
ממנה. דרש אשר את עשתה

 ל־ הישראלי במכץ לה שנעשתה בדיקה
הו בית־הדין, על־ידי ושנתקבלה פוליגרף,

:הבאות השאלות לברברה צגו
מ לא הוא שהילד בוועדה אמרת האם
ה בהוצאות לחסוך כדי לבקשתו בעלך

כן. השיבה: הפלה?
ל בוועדה לומר בעלך ממך ביקש האם

ה אך השופט, התעקש טוב,״ תחשוב
 ארבעת :ואמר וחזר הוא, גם התעקש בעל

 לשלם שעליו פסק השופט שקל.״ אלפים
 היה למדד. צמוד בחודש, שקל 7500 לה
חודשים. ארבעה לפני זה

1נ אמרה .אמאשלו

הנישואין ביום
כדי

התמי האשה ומאושר. צעיר זוג הסטודנטים שני היו
 כוזבת הצהרה והגישה הבעל. להפצרות נענתה מה

חוקית. בהפלה לזכות כדי לשקר רבות נשים מאלץ חוק־ההפלוח בחפלה. לזכות

 אחר? מגבר הוא שהילד הפלות אישור
כן. השיבה:

 היה כשנתיים מלפני שהפלת העובר האם
כן. השיבה: מבעלך?

 כשנתיים מלפני שהפלת העובר האם
 לא. השיבה: מבעלך! לא היה

ענ ברברה כי קבעו המבדקים תוצאות

ש השאלות כל לגבי אמת תשובות תה
לה. הוצגו

גי בהליכי עדיין נמצאים ומשה ברברה
ה את 'השופט שאל הדיון במהלך רושין
 אשד. להערכתך זקוקה סכום -לאיזה בעל:

 ללא ענה הבעל לחיות?״ כדי ילדה עם
שקל.״ אלפים -ארבעת היסום:


