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הגובה!״ באותו והאדמה ,אני

 שלי ההתפוצצות אבל נורא, סבלתי
 ואמי נפטר שאבי אחרי וחצי שנה היתה
 שמונה כבר נשואים היינו בחו״ל. היתה
אנשים, אצלנו היו היום באותו שנים.

 שאני ממני, לו שנמאס הודיע כשיצחק
 הולך והוא )32 בת בשבילו(הייתי וקנה

והלו. קם ופשוט ל...
והלכתי הילדים שני את לקחתי

 לי הבטיח הוא שלי. לבת״הדודה
 יחסר ושלא אחרת, לדירה לנו שידאג

 רוצה לא שהוא הסביר הוא כלום. לנו
 מס־ של תשומת־הלב את למשוך
 צנוע. יהיה חווה־הגירושין לכן הכנסה,
 הרעים בחלומות לו. האמנתי כל־כך
 יזיק שהוא אז חלמתי לא ביותר

 למעבה אדם להכניס כאילו זה לילדים.
יישאר. הוא ששם לכך ולדאוג האדמה

 עמדתי כספרית. עבדתי בהתחלה
 לא יותר הרגליים. על שלמים ימים

 נורא לסבול התחלתי מסוגלת. הייתי
 למכור התחלתי ואו מהרגליים.

 ממיספרה וללכת תכשירי־שיער
 שיבעה אצל כבר הייתי למיספרה.
 שלי שהחוזה אומרים כולם עורכי־דין.

בשבילי. אבוד מיקרה שזה כזה,
 לשכור פעם כל איתי בא היה יצחק

 לפני לדירה. מדירה עברנו הדירות. את
 איך מחלמיש. כסף לוויתי שנה חצי

 לאנשים מוסד זה ללכת. התביישתי
 חודש כל משלמת אני מאז נזקקים.

 רשומה הדירה שקל. אלף 25 של סכום
 רק נותן כשיצחק הילדים, שמות על

 לתשלומי כסף לי אין ממנה. חצי
 חייבת אני והטלפון. החשמל חשבונות

 אני שלי, ולבת־הדודה לאחי כספים
 אחרי כיום, הגובה. באותו והאדמה

 החודש לי העלה הוא נוראית, מריבה
שקל. אלף 55ל־

 שני את לאמץ מוכן שהכרתי הגבר
 גבר מדוע מוכנה! לא אני אבל הילדים,

 הילדים את יפרנס קשה, שעובד אחר,
בורקאס? סמי של

 החדר על לוותר מוכן לא הוא
 הם הגיעו כשהילדים שבביתו. הערבי
 אין כשלהם השטיח, על שם שכבו

 איך לראות צריך משלהם. ארון חתיכת
 שלו הילד נפגעו. האלה הילדים
 שקיבל. הנעליים את היום כל מצחצח

 ייהרסו. שהם מפחד כל־כר הוא
 עם נעליים עם הלר הוא חודשים
 העיניים, את לילדים הוציא הוא חורים.

 עשרת הפסח לחג להם שנתן עד
בגדים. לקנות שקל אלפים
 כמו מרוויח שהוא בוכה הוא

 פועלים, 150 לו יש אצלו. הפועלים
עם הולכים הילדים פחות. אחד שייקח

בנו!״ שדבק חיידק כמו .זה

 מרוב הריצפה בצבע שהם גרביים
 לדירה לנו פרצו ברישפון שיפשוף.

הכול. את ולקחו
 הרהיטים את מכרתי לאט לאט

 קניתי וחדר־השינה. הסלון של מקש
 אותם ומכרתי הפישפשים בשוק אותם

לשם. בחזרה

 בטוף חביתות
החודש

 בשביל היה הוא חודשיים לפני ד ¥ ך
 לא ביותר. הטוב האבא ׳^הילדים

 איך אבל להיפגע, יוסיפו שהם רציתי
 כזה? גס־רוח אבא להם כשיש אפשר,

 התחננה היא ,11 בת היתה כשהילדה
 הרי יתחתו. לא הוא שאולי ילדה. כמו
 של נאיביות מין יפה, כל־כך אמא

בחיים ״מטומטמת, לה: ענה והוא ילדה,

 כל־כך היא ליאת.״ של ליופי תגיעי לא
אותו. אהבה

 בטענות לבוא התחילו הילדים
 יכולתי לא כלום. להם אין למה
 אותי יהפוך שהוא נשבע הוא יותר.
 אני שרופה, אני תעודה. עם לזונה

 שנה לפני יילחמו. שהילדים נגמרתי,
 של לפנימיה הבן את להכניס ניסיתי

 ממנו צחקו הילדים בניר־העמק. ויצו
 בורקאס. סמי של הבן שהוא כשגילו

 וילדים מעליית־הנוער ילדים רובם
הרווחה. מלישכת נתמכים

 תורם הרי הוא התביישתי. כל־כך
 אליו צילצלו הנשפים. בכל לויצו

 התרגז, כל־כך הוא בנו. זה אם ושאלו
 שהילד אמרת לא למה עלי וצעק

 התבייש כל־כר הילד מעליית־הנוער!
 גם הוא אותו. הוצאתי אז ממנו, שצחקו

 כל־כך המורה בלימודים, חזק לא
הסכים הוא בסוף יבוא. שהוא ביקשה

אלקולומברי יצחק
יסודם!״- .בשקר הסיפורים, -כל


