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אשקלון הנופש לכפר
 — המלך כיד היין רק לא הנופש בכפר

 ספורט, מתקני מדשאות, :והבילוי הבידור גם
 צמוד, ים חוף סוסים, חוות טניס, מגרשי שחיה, בריכת

 — צרפתי מטבח חברה, משחקי דיסקוטק,
בינלאומית. באווירה מתובל והכל

 051—24196 טל. אשקלון, הנופש כפר פרטים:
:נופש שהותי ״קל״ ובסניפי

ועד הערביות והארצות ישראל בין צודק לשלום הו

ס נ ב מ 1 פ ב
 בתל־אביב בערב 7 בשעה 25.9.77 ראשון ביום

4 מם׳ קפלו רח׳ סוקולוב״ ב״בית
:סדר־היום על

בישראל השלום שוחרי לליכוד במאבק .1
הוועד פעולות .2
בפאריס הבינלאומי הכנס לקראת .3

 הוועד מטעם משלחת תשתתף בכינוס
במזרח־וזתיכון צודק לשלום הבינלאומי

)29 מעמוד (המשך
 ש־ ראד, הוא לחדר הכומר נכנס כאשר

 חשד לעורר שלא כדי ישן. עוד חרברט
 במשך שיחה וניהלנו להיכנס ממנו ביקשתי
הר ואני חלפו היקרות הדקות זמו־מה.

בו גחלים על יושבת אני באילו גשתי
ערות.

 ה־ והתמעטו. הלכו במיסדרון הקולות
 את הכומר עזב לבסוף נעלמה. תיקווה
התוכ את לבצע מכדי מאוחר היה החדר.

 חלף שפחדי אחרי בחדר. נשארתי נית.
 האכזבה דמעות בעד לעצור יכולתי לא

 לזמן נשבר לא שרצוני אלא וחוסר־הישע.
רב.

 אלפיגיסטי ציוד
ן לחילוץ_______

שנה, באוגוסט 12־ ף*  עזב- כאשר ה
 בזולטאו ביתי את בבוקר מוקדם תי ^
 אני כי ידעתי לשדה־התעופה, לנסוע כדי

חיי. של הדרמאתיות השעות בפני ניצבת
 בשעה פיומצ׳ינו לנמל־התעופה הגעתי

 קומודור האופל מכונית את בצהריים. אחת
 אותה שיחנו כדי לידידים נתתי שלנו

 האולימפי האיצטדיון של החנייה במגרש
 מיזוודות עם במטוס, הגעתי אני ברומא.

התרו בשביל מקוררים מיכלים היו שבהן
שכר אחת. גדולה ומיזוודה להרברט פות

 ונסעתי הרץ מחברת 131 פיאט מכונית תי
לבית־החולים. ישר

המצו בעלי פני את אשכח לא לעולם
 שש במשך החדר. אל כשנכנסתי מקים
 ניראה לא מעולם הוא נישואינו שנות

 במייו־ קשה משבר עבר הוא מוכה. כל־כך
 לבטא מסוגל היה בקושי שהגעתי. לפני חד
 הגשתי היום. את לו הקדשתי שמי. את
ותרופות. ארוחות לו

 ויצאתי בית-החולים את עזבתי בערב
 האולימפי האיצטדיון של החנייה למיגרש

 שם. שהוחנתה מכוניתי את למצוא כדי
למ מכדי במחשבות מדי שקועה הייתי

 לבית- חזרתי הענק. במיגרש אותה צוא
 היה זה אותה. שמצאתי מבלי החולים

 לשם חזרתי ראשון ביום רק שישי. ביום
פתח המכונית. את בדקתי אותה. וגיליתי

 לכמה קפאתי ואז המיטען, תא את תי
רגעים.
 גדול שק מונח היה המיטען תא בתוך

 לשמור רגילה אני שבו שחור משי של
 היה בפנים שלי. האלפיניסטי הציוד את
 תמיד אלפיניסטי. לשימוש ניילון חבל גם

נל אלפיניסטית אין ההרים. את אהבתי
רכש הסכנת. את אוהבת אני ממני. הבת

כע מפז כיקר שהתגלה הניסיון, את תי
שעות. כמה בור

 יכול הזה הציוד במהירות: פעל מוחי
שאפ מה הרברט. את לשחרר לי לסייע

 גם אפשרי תלול, הר של צלע על שרי
הח אז צ׳ליו. בית־החולים של הכותל על

 דרך בית־החולים את יעזוב שבעלי לטתי
 את שכחתי הניילון. בחבל חדרו חלון

לנ כוונתי ואת שלי המושכרת המכונית
 והחבל השק את הכנסתי לנאפולי. סוע

 האדומה. הפיאט של המיטען תא לתוך
לביודהחולים. נסעתי יורד. החל הלילה
 ז ה־ תוכנית כל כבר היתה שהגעתי עד

 שהטרידה השאלה במוחי. מגובשת בריחה
הזקי דרך לעבור אצליח אם היתה אותי
 אוויר די יהיה ואם הראשי בשער פים

 רציתי לא המכונית. של המיטען בתא
 את עצרתי העיוור. למיקרה דבר להשאיר
 פנס לקחתי עזוב. צדדי ברחוב המכונית

 המיטען. לתא אותו והכנסתי דלוק כים
 אור קרני כמה ראיתי המיכסה. את סגרתי

 , ידעתי המיכסה. של החריץ דרך מבצבצות
 לשהייה לנשימה אוויר די בתוכו שיש

קצרה.
לבית־החולים. נסעתי
 ' להו- רק רוצה ״אני לזקיף: אמרתי

 שעות 18מ־ פחות בלילה.״ שאצא לך דיע
 בעלי, אצל הייתי שוב שעזבתיו, אחרי

ה את לצמצם רציתי נרגש. במצב־רוח
 לרדת כדי ארוך די החבל האם סכנות.

 על לסמוך רציתי לא השלישית? מהקומה
 הכי הפרטים את לבדוק רציתי אומדנה,

והו לחבל קטנה מישקולת קשרתי קטנים.
מט 16 לי היו החלון. דרך אותו רדתי

 מטרים. 40 היו לחבל ירידה. של רים
 . האד לירידה. החבל את להכפיל יכולתי

 ■ של בחלון בחרתי בסוף הספיק. הסופי רך
 הסתיר גדול .שעץ מפני חדר־האמבטיה,

העיניים. מן אותו
 אני עיניו, את הרברט פקח בינתיים

 המצומקת זרועו את ליטפתי לידו, ישבתי
בי .,מכאן רחוקים נהיה ,הלילה ואמרתי:

 כאילו שקט בקול האלה המילים את טאתי
בעי ראיתי אז אבל קטן. טיול על דיברתי

לע- רוצה את ,מה והבהלה. הפחד את ניו
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