
 ?;חדר, מחברה נשיקה רוחי מקבלת המלתחה !"ליו
 בני ילדים, מעשרה מורנבת המגורים יחידת ^

אודי, מנריז מותק,* •את לקטנים• עוזרים 'בוגרים

עיקר המדבר. בת את העסיקו לא העירונית שכנה
ממשיים ערכים אל מופנה היה ליבה תשומת תוך וזי

האישית. נוחיותה ואל המזון אל — יותר בשנת. >
 ברצונה למגורים חבריה בין התבלטה היא

היתר, ,דינג!״ ״עוד עצמאית. להיות העז
ה ארוחת בשעת הליפתן כשהוגש מבקשת,
 על נשפכה הנוזל שמחצית ולמרות צהרים.

 הרשתה לא צוארה, שעל המפית ועל השולחן
עצמה. על סמכה היא להאכילה. לאיש

★ ★ ★
שהוחמץ הטבעי הפתרון

* ח 11* חי  פעם לה יקרא מישהו אם י
 אל־נאשף שאל בדואית?״ או !■׳ערביה/!

 סיניה נושאת שלה החזה עצם ליד עצמו. את
 זכר קטנה, וצלקת רסיס־מתכת היום עד

ל־ סמוך עליה שעברו למאורעות־ד,אימים
 להיגרם העלולים פצעי־הנפש, אולם ר,וולדה.
 תוצאות אחריהם יגררו זרה, סביבה על־ידי

 הגופני הפצע מן בהרבה חמורות נפשיות
ל דורש ״ההגיון אל־נאשף: קבע שהגליד.

ערבית!״ משפחה לידי סיניה את העביר
דומה, למסקנה הוא אף הגיע הסעד משרד

 העולם כל שונים. שיקולים מתוך כי אם
 האחים שני ילדיפינלי, פרשת את עדיין זוכר

ה לחיק והוחזרו כקתולים שגדלו היהודיים
וממושך. מר משפטי מאבק אחרי רק יהדות

 משפטי תקדים תהווה שסיניה רצה לא איש
 לידי סיניה את ימסרו אם כי ההפוך: בכיודן

 המשפטי התקדים עשוי יהודי, אפוטרופוס
בעתיד. לעמם יהודיים ילדים החזרת למנוע
לק בית־המשפט יצטרך אחדים ימים תוך

וב סיניה, של האפוטרופסים יהיו מי בוע
 למצוא הסעד משרד יצטרך האפשרית מהירות

 השבוע סיכם לאימוץ. מתאים בית לילדה
 את מוצא היה העניין ״כל המשרד. נציג

 סיניה את החזרנו אילו הטבעי פתרונו
 אבל המצריים. השבויים עם יחד למצרים,

 •התחייבנו זו, אפשרות שהחמצנו מאחר
ה של ולאושרה לעתידה באחריות לשאת

 נשמה להציל מצווה זוהי הרי כי פעוטה.
תהיה.״ אשר דתה תהיה — תמימה חח.

בהצגת־הבו• רותי צפתה לסקוטי, מחופשתהגן אוחי
 עניינו אזני־המן אן המטפלות. שהכינו בות

של ברכיה על רותי ישבה החגיגה זמן וכל החצנה, מן יותר אותה

 ״היא הבמה. על הנעשה אחרי באדישות עקבה המטפלת, לילי
 לרבים בניגוד אותה.״ לעניין ״קשה המטפלות, הסבירו מאד,״ מפונקת

סיניה. את לבקר איש 8ב לא קרובים, לביקורי שזכו חבריה, מבין

 לחאפז מסביר שרון עזרן־הדיןבבית־המשפם
טייבה, איש ולחברו, אל־נאשף

לרותי. נאפוטוופוס בכר ד״ר של למינויו התנגדותו את הסיר מדוע
 מטפלת התינוקות, בבית על־נקלה התאזרחה רותילאן*

 שאותה יודעת איננה היא שלה. במלתחה אישית
עתידה. את לקבוע נדי ואנשים מוסדות בין מאבק /נהל1ם שער.


