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 כוחי. בכל בו ורציתי הראשונים בימים
הכל. בשבילו לעשות מוכנה הייתי
 ונשכב המיטה על אותי השכיב הוא ואז

כוחו. בכל עלי
 מה הבנתי לא לרגע אותי. שיתקו הכאבים

 מרוב לצעוק התחלתי לפתע עושה. הוא
 נורא: בשקט לי אמר הוא ואז כאבים,
 שטף־דם שתקבלי מפחד הייתי לא ״אם

 שהייתי עד ללחוץ ממשיך הייתי ותמותי,
 הזאת.״ הקטנה הנבלה את הורג
ה אל ללכת אומץ מספיק לי היה לא

 שיקרה רציתי לא אותו. אהבתי כי משטרה,
 אלי. יחזור עוד שהוא האמנתי משהו. לו
 הכאבים רע. הרגשתי שבוע באותו כבר אך
 לקחו ימים ארבעה אחרי לרגע. פסקו לא

 וניתחו לחדר־ניתוח העבודה, באמצע אותי,
בבטן. אותי
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ל מטושטשת הייתי הניתוח פני

 רק זוכרת אני הכאבים. בגלל גמרי׳
 ואני לניתוח?״ מסכ׳מה ״את אותי: ששאלו
 יחיה!״ שהילד ״אבל עניתי:
 נשתדל.״ אנחנו ״טוב. לי: אמרו הם

 שאד בבית־החולים ידעו כבר זה אחרי
פיט לא מצויין. איתי התנהגו אבל בהריון,

יכלו. שרק מה בכל לי ועזרו אותי רו
 חזרתי ואחר־כך ימים, חודש תולה שכבתי
לעבודה.
באמ ממש הלכתי הלידה. יום עד עבדתי

 אותי שאלו שם לחדר־הלידה. העבודה צע
 ושהוא שמו, את אמרתי בהתחלה האב. מי

 כולו. העניין את סיפרתי אחר־כך סטודנט.
בינ לרשום לא והחליט אותי הכיר הרופא

 בית־המשפט שיחליט עד האב, שם את תיים
לכך. בקשר

 מיברק: לו שלחתי בתי. נולדה יום באותו
 קיבלתי לא ונחמדה.״ יפה בת לך ״נולדה

 להוריו, מיכתב גם שלחתי תשובה. ממנו
תשובה. קיבלתי לא מהם וגם

 עם ללכת לאן לי היה לא הלידה לאחר
יל וארבעת בעלה עם גרה אחותי הילדה.

 ופינו הצטופפו הם אבל אחד, בחדר דיה
 שלא מכיוון בחדר. מקום ולילדתי לי גם

 והבת, אני ישנו, מיטות, לשתי מקום היה
אחת. במיטה
 ולא אחת פעם אפילו לבקר בא לא הוא

כש אחד, שיום עד דבר. שום ממנו שמעתי
 החיתולים את ומכבסת בבית יושבת הייתי

 אנשים: שני לבית לפתע ניכנסו הילדה, של
 עליך ״שמענו אמרו, מקיבוץ,״ ״אנחנו

ולהכ לך לעזור נוכל אולי לראות. ובאנו
לקיבוץ.״ אותך ניס

חק בבית־ספר פעם למדתי סירבתי. אני
לש התעקשו הם אותי. משך לא והדבר לאי
 ״אנחנו אמרו, דבר,״ ״אין ולהתעניין: אול
 להודיע כדי הפרטים את לדעת רוצים רק

לקי לבוא פעם תרצי ואם הקיבוץ; להנהלת
 בעיות.״ בלי אותך לקבל יהיה אפשר בוץ,

הת והם הענין כל את להם סיפרתי אני
 שלי לעורך־הדין בקשר שאלות לשאול חילו

ב שאזכה חושבת אני ואם למשפט, ובקשר
 מאוד התפלאתי עורך־הדין. אמר ומה משפט,

התשו את ידעתי שלא מכיוון אבל לשאלות,
לשלום. להם הלכו והם — עניתי לא בות,

 את פתאום ראיתי שבועות שלושה אחרי
 עומדת הקיבוץ, מן שבאה שאמרה הבחורה

 ביתי של במיסדרון בתי של האב עם יחד
 את ושאלתי קרה מה הבנתי לא החולים.
זהותה. על במקום האחיות
 לי, ענו אותה?״ מכירה לא את ״מה,

שלו.״ החברה ״זוהי
 קיבלתי לא לעבודה. חזרתי הלידה אחרי

זקו והייתי הלאומי, מהביטוח חופשת־לידה
 פרוטה. לי היתד, לא ילדתי. עבור לכסף קה

מהלוואות. רק התקיימתי
 בילדתי, שתטפל אשה לקחת צריכה הייתי
 טוב. ולא יקר היה זה גם בבית. כשאיני

 בכל בה ורוצה בילדה רציתי אני אבל
קשה. זה אם גם ותנאי. מחיר

 הראשון ביום המשפט. התקיים אחר־כך
 כשראה איתי. אותה הבאתי המשפט של

הח בה. להביט רצה ולא הסתובב אותה,
 ״תסתכל לו: אמרו להעיד, שבאו שלי, ברות
 יכול אתה איך לך! דומה שהיא כמה עליה!
 שלך?״ הבת לא שהיא להגיד
 והלך. הסתובב ענה. לא אפילו הוא

 ואני בתו שהיא השופט קבע בינתיים
 את ולרשום ללכת אוכל כעת מאושרת. שוב
 תהיה וילדתי בתעודת־הלידה, אביה של שמו
ואם. אב עם הילדים, ככל

כש שנה׳ עשרים שבעוד מקווה רק אני
 אמיתית אבל לרופאה, ותהיה ילדתי תגדל

 יפגוש להיות, צריך שרופא כמו וטובה
 יצטער הוא ויצטער. —אביה אחד יום אותה

 מהרגע אביה, להיות מוכן היה שלא על
הראשון.

בסקנדינביה חופשה
 המודרנית סקנדינביה גיאוגרפי. ממונח יותר הרבה היא סקנדינביה

בעולם. ביותר והשלווים המשגשגים המתקדמים, האזורים אחד היא
 ותיאטרונים לאמנות אגדתיות גלריוה הדורות, מסעדות תמצאו כאן

 עזים נהרות זרמי שקטים, מיערות נסיעה דקות כמה תוך שם ידועי
 או לילה, במועדוני עליז לקהל להצטרך תוכל מלכותיות. ופסגות

 של זה לחלק נדיב כה היה שהטבע ומפני הטבע. בחיק להתבודד
 תפנה אשר בכל פופולרי. בידור הם הכפריים לאזורים טיולים העולם,
טובים. וכבישים נפלא אוכל נוחים, ומוטלים מלון בתי אכסניות, תמצא

 לטוקיו, וקשר ״קרבל״ הסילון במטוסי אירופה בירות מכל מהיר קשר
בסילוני וניו־יורק אנג׳לם לום

 אל או שלך הנסיעות לסוכן פנה
ס.א.ס משרדי
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לפרשה - פתרון - נמצא
 שעתיים וכעבור לדוד הפרשה את ולהכניס לך וי ״ק אבקת בפנים לשים מים דוד להרתיח

 עבודתך כאשר עבורך. בעצמו מכבס מזיק״ לא לכביסה ״קויק ולתלות. לשטוף

לנקיון. ביותר והקלים הטובים ״קויל!״ במוצרי העזרי רבה,

1 פקידים
:תלמידים

!סטודנטים
ל* החדש לקורס היום עוד תרעמו

קצרמת
אנגלית ו/או עברית

 בשבוע) פעמיים חודשים, (שני
 )0א£00( גרג* ב״אולםן

 (קמפינסקי) בר־קמא ח. : המנהל
 .5 גורדון רחוב תל״אביב:

 ״במעלה״ בבית־הספר ח:8חי
.30 לוין שמריחו רחוב
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הבאות במחלקות החדשות הכתות
9.4.61 ביום נפתחות

1961 דצמבר ולמוקדמות בגרות לבחינות להכנה מחלקה •
לשפות המחלקה •
לחשבונאות המחלקה •
טכניים ללימודים המחלקה •

 פסח. בחול־המועד גם ונמשכת יום כל נמשכת ההרשמה
מעונין. לכל ישלח חינם פרוספקט
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