
־ מאיתנו אחד לכל בושה זוהי

 להיוולד צריכה היתה זו שתינוקת
ט ־ שימוש ניתב ז ו שסר למות ס

 בפתח שבוע, כעבור חופיעח, אם אותה
ליול בבית־החולים השקט, הרגוע, החדר

 וביקשה — בתה שכבה שם בקרייה, דות
• אותה. לראות
 סירב בית־החולים לכך. זכתה לא היא

 להחזיק הילדה, את לראות לה להרשות
בזרועותיה. שנייה אותה

 לבית־החולים הגיעה האלמונית האמא
 ציד- בעקבות במשטרה, שהתייצבה לאחר
 לאיתורה. המשטרה שפתחה הנרחב האדם

לנישו מחוץ רוולית את שילדה הצעירה,
 אחריה המשטרה שחיפושי חששה אין,

 האמת. להוריה תתגלה ואז — יצליחו
הת בכפה, נפשה את לשים החליטה היא

 — זהותה את גילתה במשטרה, ייצבה
 להצילה כדי בסוד, עליה לשמור וביקשה

משפחתה. מידי

שקט
מוזר

טרח לא - זה יחיד כיקוד לכד ^
המ התינוקת את לראות לבוא איש
 הגיבה י״ יבוא ״מי בארץ. ביותר פורסמת
 שישבה י.ע.ר., של מתנדבת כתף במשיכת
״בהת התינוקת. נמצאת בו לאגף בכניסה

יומיים אחרי אבל התרגשות. היתד, חלה

ינגמ.י״ד.יש *<-

 התינוק ב״גליון כתוב.ארגונית
 מכן לאחר רוולית. של

 הלידה שעת האם, שם לרוולית. השם תוקן
ריקים — המיילדת וחתימת הלידה אופן

״־: שמעתי ..אני
 ראשון ששמע ״רוול", של הבארמן קנפיס,

להצלתה. הביא רוולית, של הבכי קולות <ת
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הש בהם החלודים המספריים כשבידו

 שהשתרך השלייה עודף לגזירת תמש
לשירו נכנסה היולדת. האם מהתינוקת.

משמאל. התמונה במרכז במעבר, תים
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י ייה־אר״מוייוי

 רוו- זכתה לחייה, הראשון שבוע ףיז
 אמה. של ויחיד: אחד לביקור לית £■!

ל אותה, לרצוח שניסתה האם, אותה
 העיקר מה, חשוב לא — אותה הטביע

 שילדה נורא רגע באותו ממנה, להיפטר
 נחבאת מפחד, ומטורפת הלם מוכת אותה,

— בג׳ונגל מרודפיה מסתתרת היה כמו

 ככה בא. לא אחד אף העניין. מכל שכחו
 אנשים.״ של האופי זה

 קשה השקט. הוא מכל המוזר ואכן,
 מבחוץ. בא כשאתה אליו, להתרגל לך
 מהמקרה הארץ מזועזעת עדיין בחוץ, כי

 של הרצח אפילו אם ספק רוולית, של
ב המחבלים בידי מלכה, ופלורנם אלברט

 כמו לב כל כך כל זיעזע הלבנון, גבול
 שעבר השני יום בבוקר שנמצאה הפעוטה
 ברחוב רוול קפה של השירותים באסלת
 צווארה עד שקועה בתל״אביב, דיזנגוף

 ו־ האחרון, ברגע ממוות, הצלתה במים.
 אחרי המשטרה של הקדחתניים חיפושיה

בכל כותרות־ענק תפשו הנמלטת, האם


