
 *״יפן*, או בוו ולגעת אשתו את לראות
לני שעד מסויימת אשד! של המיקרה כמו
 החלה לאחריו אך בבעלה, הסתפקה תוח

לבית. מחוץ דווקא המין את מחפשת
 במעלה, הראשון הדבר אצלה הפך המין

 זאת ׳והסבירה טורפת-גברים, הפכה היא
 שהיא לעצמה להוכיח רוצה שהיא בכך

 עד הידרדרה היא כאשה. מושכת, עדיין
מתרח ילדיה אותה, עזב שבעלה כך כדי
פסי לטיפול עתה נזקקת והיא ממנה קים

אינטנסיבי, כיאטרי

 לוודא כדי הרופאים שנותנים טווודהגיטחון
בקולם. שמעתי, לא אבל בסדר). כבר שהכל

 ורק להריון, נכנסתי הניתוח אחרי שנה
 הוא לרופא. הלכתי ההריון חודשי באמצע

 לא הפלה. שאבצע ודרש הזדעזע, ממש
 עם להתייעץ והלכתי הפלה לעשות רציתי

 ,את לי: שאמר אלברכט, יצחק פרופסור
חי אותו.׳ תלדי אז ז התינוק את מצה
נרות. והדלקתי כיתי,

 בסדר. והכל יפהפייה, בת לי ״נולדה
שעבר מה על בעלי עם מדברת לא אני
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 למילחמה האגודה יושבת־ראש שהיא אבן, (סוזי) שושנה לה העניקה האות את אחרות.
יד־להחלמה. מרכז של ההתנדבות פעולות מרכזת מרדור, לאה :באמצע בתמונה בסרטן.

 אחרת, מנותחת אלה רגשות עם מזדהה
עליה. עבר אשר על בגילוי-לב המספרת

ב אשה מרמת־גן, עובדיה* ויולט זוהי י
 נשואה שלה, המוקדמות הארבעים שנות

ויולט: מספרת ומטופחת. יפה לשלושה, ואם
■ ■ ■

 ה- הקטן, בני את שאיבדתי חרי £
■ >  כך כדי תוך חמור. במשבר ייתי //
 שלי. בחזה גולה מעין אחד, יום גיליתי,
לצי אותי ששלח לרופא, והלכתי נבהלתי

 שצריכים והודיעו אותי, אישפזו מייד לום.
 לזה ייחסתי לא אני פעם. עוד אותי לצלם

 יודעים לא שלנו במישפחה כי חשיבות,
 (ויולט סרטן כמו מחלה על שמעו ולא

 ידעתי לא עיראקי). ממוצא שניהם ובעלה,
 שאני לי כשאמרו חותמת אני מה על

 שהתעוררתי זוכרת רק אני ניתוח, צריכה
 בלי בכיתי בהלם, הייתי אחד. שד בלי
 לבוא אחד לאף הירשר- לא ובעלי סוף,

 יידע אחד שאף רצה לא כי אצלי, לבקר
עברתי. ניתוח איזה ישמע או

ל- גם זאת לספר לי הירשה לא ״הוא :

אומד: ״נעלי
 לי תזכיר* ;אל

הנושא♦ את
 רוצה אני

מזה'.״ לשכוח
 עד יודעות אינן אחיותי אפילו מישפחתי.

סי לאמי רק אחד. שד לי שאין היום
בסודי־סודות. פרתי, !

בש איומה היתד, הניתוח אחרי ״התקופה
להתאבד. רציתי סוף, בלי בכיתי בילי.
 עלי, עובר אשר את להבין רצה לא בעלי

 הנושא. על איתי לדבר רצה לא ואפילו
לי. קרה לא עלי שעבר מה כל כאילו

 לשכוח רוצה אני ,תביני, :אומר היה הוא
 הוא הזה.׳ הנושא את לי ׳תזכירי ואל מזה,

 שלי החזה נראה איך ראה לא מעולם גם
עכשיו.

לה לי שנתן הוא — שלו היחס ״אולי
לבדי. הבעייה עם להתמודד שעלי בין,

אז את זכרתי וללדת. להרות לי בא ואז י
 או לחשוב מה לי שאין הרופאים הרת י

 בחמש לא בטח הריון, על לחלום אפילו
(זהו הניתוח. לאחר הראשונות השנים

בדוי. השם *

 אני ובלילה לפניו, מתפשטת לא אני עלי,
חזייה.״ עם ישנה

אלי אצל דומים. הבעלים כל לא
 שליד מגשימים ממושב הסה שבע /

 הבעל עם הדוק שיתוף־פעולה קיים יהוד,
והילדים.

 הייתי הניתוח ״לפני :אלישבע מספרת
עבר וגם מכאבי-גב, וסבלתי במשק עובדת

כש בחוט־השידרה. רבים ניתוחים תי
 עם התלוצצתי בשד, קשה בליטה הרגשתי

 סרטן לי מגדלת ,אני לו: ואמרתי בעלי
 הרגיע להיבדק הלכתי שאליו הרופא קטן.׳
 אני אבל שיגרון. כאבי שאלה ואמר אותי

 ולא אצלי, גדל משהו זאת שבכל הרגשתי
 לאיבחון לבדיקות ניגשתי שקטה. הייתי

 בבית־חולים הסרטן מחלת של מוקדם
לכ שצריכים קבעו צילום ולאחר השרון,

השד. את לי רות
ל הצבא על״ידי להישלח שעמד ״בני,

הנ את דחה בארצות־הברית, השתלמות
 שיתפנו קורה. מה לכולם וסיפרנו סיעה

 של ההשתתפות בסוד. מכרינו כל את
מאד. מקילה בסיבלך אחרים
 נרתע בעלי שבתחילה, חושבת ״אני
 כשהבין מהר, לו עבר זה אבל בי, מלגעת

 אחד ושד קודם, כמו אשד■ אותה שנשארתי
אותי.״ משנה לא

■ ■! ■ י
 ארכיטקט- אחרת, אשה של עלה ף*
 אשר בעילום־שמו, החפץ ידוע, פנים *■

 בעלת היא שאשתו לרעיון להסתגל התקשה
 לאהוב הפסקתי לא ״אני :מספר אחד, שד
 ממנה. להירתע התחלתי אבל אשתי, את
היי בבית לבד כשהיינו טיבעי, באופן אם
 יותר החזה, את לה ללטף יד מושיט תי
 בזה, הרגישה אשתי גם זאת. עשיתי לא

 שיש אותי האשימה גם היא לה. כאב ומאד
 ההרגשה היתד■ זו אבל אחרת. עם רומן לי

 איך יודע לא אני קשה• היה ולשנינו שלי,
בחיים.״ עוד היתד■ היא אילו נגמר היה זה

 שכריתת־שד לעובדה חותכת הוכחה אך
 למצוא ניתן להיפך. אלא הדרך סוף אינה

הבא. המיקרה בסיפור
 גם המנהל מרמת־גן, ידוע רופא־כירורג

הת סרטן־השד, של מוקדם לגילוי תחנה
 כזו בדיקה לערוך שבאה כפציינטית אהב

 צריכה היתד. היפה שהצעירה הסתבר אצלו.
 התגרש לאחר־מכן ניתוח־כריתה. לעבור
 את לאשה ונשא ואם־ילדיו, מאשתו הרופא

 ילדה אף אחדים חודשים שלפני הצעירה,
בן. לו
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 אופנתי מבחר לך ומגישה ויקרות מפוארות
מעולים ואיפור טיפוח מוצרי של

50־/״ בכ-־ נמוך במחיר 8
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