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1 רגיל בדאר ולחוץ־לארץ,

הזה״ ״העולם עבור

 התגוררתי הבת הולדת לאחר בהריון. כבר
 חודשים ששה ולאחר בתל־אביב הורי בבית
 הבת שהולדת תקוה סתור לבעלי, חזרתי

 נשתנה, לא הוא אד לטובה. עליו תשפיע
ב אותי היכה ולהתפרע, להשתולל המשיך
הפעוטה. נוכחות

ה את עוד להסתיר יכולתי לא לכסות
ב בתל־אביב. לביתם וחזרתי מהורי פרשה
 לנהל בעלי משפחת החלה זם! פרק אותו
 אותי להחזיר במטרה הורי עם ומתן משא

 ״שבננו הבטיחו, הם אחראים,״ ״אנו לחיפה.
 לאחר תקינים.״ משפחה חיי הפעם יקיים

 לחוור נאלצתי חצי־שנה, שנמשד טשא־ומתן
חור כמה כעבור אולם נסיח. לתקופת אליו
 נוכחתי בהריון, הייתי ששוב ולאחר שים

 אפשרות כל היתה לא תקווה. כל שאפסה
המ הוא אחת. גג קורת תחת עמו לחיות

ול לחיי רצינית סכנה והיווה להתפרע שיר
 ברירה כל עוד לי נותרה לא הבת. חיי

לעולמים. אוחו לנטוש ונאלצתי
 ,20 בת אני עתה שנים. חמש חלפו מאז

בינ הורי. בבית ומתגוררת בנות לשתי אם
 הדירה את למכירה בעלי הוציא תיים

 לא לכיסו. הכסף את ושילשל והרהיטים
 הכל על ויתרתי דבר; לי איכפת היה

 שאוכל כדי מטנו להשתחרר רק היה ורצוני
בנותי. שתי למען מחדש, חיי את לבנות

 ניהלתי האחרונות השנים חמש במשך
 אד נט, ממנו לקבל כדי מרים מאבקים

 להתחתן חושב אינני ״ממילא בשלו: הוא
 אותר?" ולשחרר נט לד לתת לי למה שוב,

 בתי־הרין בפני ממושכים תהליכים לאחר
 בית־הדין על-ידי פסק-דיז הוצא הרבניים,

 זה פסק־דין .26.10.60 ביום בחיפה הרבני
 אותה לגרש אותו כופיז ״אין כי: קובע
 מה כל זהו האם אצלו.״ לחיות אותה ולא

שנים? בז מאבק לאחר לומר לבית־הדיז שיש
 לאחר לעשות לי נותר עוד מה וכי

 שאי־אפשר בעוברה הביר עצמו שבית־הדין
 פתרון כל אין באמת האם עמו? לחיות

 כופין ״שאין הקובע ״פסק-דיז״ זולת אחר
 פסק- אצלו"? לחיות אותה ולא לנרש אותו

 בנותי ואת לעגינות אותי הדן זה, דין
 לא אף חיינו, כל לטשד חיות ליתוטות

לערעור! ניתן
ל המאבק החל מאז חלפו שנים המש
 ולכושר הסבל לכוח הקץ בא ועתה שחרור

 וברוב ממש האחרונה בשעה שלי. העמידה
 ישראל: לאזרחי בקריאה פונה אני יאושי
 עצה, לי עוצו לעזרתי ובואו נא החלצו

לעשות? עלי טה
תל־אביב ג., ח.

מישחק הפסיד הקמיע
 ברור לא פתח־תקווה, הפועל לאוהדי ובעיקר הכדורגל, לאוהדי

 הפסידה היא מדוע
 ובכן, ירושלים. ננד

ה פשוט: העניין
 אי- היה לא קמיע

 קמיע אותו תה.
 (״ס־ ישראל הוא

 ילד אביצור, סיק")
מ אשר חמש, בז

 מלווה שנתיים גיל
במשח הקבוצה את

 לובש כשהוא קיה,
חול כדוגמת חולצה

 עם הקבוצה, צות
 הנב. על 8 מספר

״מפ הוא כאשר רק
מפ מישחק, סיד״
 קבוצתו גם סידה

הנערצת.
 כחצי לפני אנב,

חו הילד היה שנה
ב ושכב מאוד לה

 חוסר-הכרה של מצב
 בבית־חולים למחצה

 היה כאשר ״השרון״.
 לוחש היה מתעורר,

 ל־ שתכתוב לאמו
ש הנערץ סטלמד

המכ לבקרו. יבוא
 דמעות שטוף תב,

אביצור אד נכתב׳ האם, 1 בא. לא סטלטד
פתח־תקוזה הקבוצה, אוהדי

הקהל נגד מגדי
 הזה (העולם איטליה ננד הפסיד הקהל

 במישחק הפסיד הקהל לא מנוחד! )?1258
 בזאת להיווכח כדי הפסיד. מנדי אלא זה

 למשיחק עד שבוע, לחכות צריכים היינו
 במיש־ 1:0 הובילו הקוריאים קוריאה. ננד
 להקים התביישו לא זאת ובכל ידידותי. חק

 על לשמור כדי השניה, במחצית ״בונקר״
 הנהדרת. לחימתם על הכבוד וכל — היתרון

 על במישחק — 2:0 הובילה שלנו הנבחרת
 ידעו לא זאת ובכל — העולמי הגביע
 נ־0ה להיות שיכלה התוצאה, על לשמור
הספורט. בשדה השנה של העולמית סאציה

תל־אביב וינור, דן

 בליינד על נושפנקה לכם אתן ...מעכשיו
ה את לתפוס בעתיד. שתכתבו מה כל על

הצ שאתם כפי כזו ממשות כדי עד עיקר
 באף קראתי לא עוד זה, במאמר לחתם
 אני הישראלית. בעתונות מקצועי מאמר

חב שמונה של קבוצה עם ביציע, ישבתי
 זה מה יודעים הונגריה, יוצאי אנחנו, רים.

 אם אפילו ספורטאי מתנהג ואיד ספורט,
 ל הפנדל נכנם כאשר ביציע. יושב הוא

 האינסטינקטיבית התגובה היתה רשתנו,
 קולו את הרים אחד ולצעוק. לקום חברי של

 אחת־שתים־ לעודד! נתחיל ״עכשיו והכריז:
ישראל!״ אל-אל שלוש
 לעודד. והתחלנו קטנו קבוצתנו חברי כל

מסביבנו. ולינלוג בוז קריאות התנובה:
אח אותם ״לעודד התרעמו, פתאום?" ״מד,

כזה?״ גול שקיבלו ר'
חיפה אבישי, בנימין

ו 260 הזה העולם


