
 שפילח חד מכאב התעוררתי בחצות
לגב. לי נדבקת *חבטן חרגטתי תותי.

 חתתבנתי ממש בי. לגעת חיח אי-אפשר \
 ניטה תבי וייללתי. צרחתי ימ.3ת3 מרוב

ת היתח לת לבית־החולים, לחתקטר 1
 מטביב אבן, נעשה שלי הנוף שובה.

 מחנק. הרגשתי שחור. חיח הכל לעיניים
 לא למות. חולבת שתני לתמי תסרתי
 רצו חוריי מכתבים. ייללתי לזוז. יכולתי
 פחדתי תני תבל לםגן־דויד־אדום, לקרות

בתוכי. שיחטטו
מרמת* תשובה חיתח בבוקר 7ב* רק

 תמרח חית לתחות. שיפר תבי מרפת.
 עד ושתם אופטלגין, ושאקח כלום שזח

לשם. שתבוא יעבור לא זח מצחריים
 כשאבי זו, חית תשובה סין איזו תבל

 ולא לגמרי מיובשת שתני לה מטפר *י
 והכתבים אופטלגין קנינו לזוז! יכולה

חלפו. לא
 מפלח חד כאב חרגשתי בערב 7-3
לשי חלכתי ממני. שיורד ומשחו איתי

 עובר. מונח חיה התחבושת על רומים. ן
 משותקת הייתי צרחתי. וידיים• ראש עם

 עם לעשות מה ידעתי לא תימה. מרזב
 אותו שמתי ז לזרוק לא לזרוק, חעובר.

ציגצנת. בתוך
 ללילה יחטית טוב די ישנתי בלילה
 חית לאחות. התקשרתי בבוקר חקודם.
כ ל״רמת״מרפא״. דחוף שאבוא ביקשה

 חות זוסמגוביץ, חד״ר עם שדיברתי
 את לחיית, יכול לא ״זה לי: אמר

 בתוך נמצא העובר לו: אמרתי טועה.״
מייד ״קחי :אמר הוא אז צינצנת.

ובואי.״ טקטי
בחוץ. כבר לי חיכו כולם כשבאתי,

דיברו פתאום וכולם והאחיות. חרופא -י
ה אוזן. אל מאוזן וחייכו נחמד, אלי

 לבדוק רוצח שהוא זה על עמד רופא
 אמון. יותר בו נתתי לא טירבתי. אותי.

 בית״החולים. מנהל עם לדבר ביקשתי
 הצינצנת את לו הראיתי אליו, נכנטתי
זה. את מסביר הוא אין אותו ושאלתי

גרידת- לעבור חייבת שאני אמר הוא [
 בכי להטתיים יכול זח כי אצלם, ניקוי

 רחם יש אטה שלכל אמר נם חוא רע.
 והעובר פתח יש כנראה ואצלי אחר, !

 שהזכרתי לו כשאמרתי שם. לו התחבא
 הוא תאומים, שזה לחיות שיכול לרופא

בגי-אדם. רק ושהם קורה, שזה אמר
הת הוא רעד. ממש זוטמנוביץ חד״ר

גרידת-ניקוי. מייד שאעבור לפני חנן
 שהוא יכאב. לא שזח לי חבטיח הוא

וש כלום ארגיש ולא הרדמת לי יעשה ^
ב עדיין הייתי אני בטדר. יהיה הכל

 הוא נכנסתי. יבש. היה הגוף כל תלם.
ה הזקן. חמרדים עם יחד שם חיח

רעדו. שלו ידיים
 אכלתי לא שיומיים נזכרתי פיתאום

 קפה כוט שתיתי בבוקר אבל כלום,
בצום. להיות צריך ושבחרדמח ועוגה,

 אני אם אותי שאל לא אפילו הוא
 חוא בבוקר. שאכלתי לו הזכרתי בצום.

 הידיים את לי קטר רק הוא ענה. לא
 חגרידח את לי ועשה הרגליים ואת
חרדמח. בלי

 עמד בית-חחולים שכל וצרחתי צעקתי
 בחוץ התעלפה שלי אמא הרגליים. על

הסתלק. חוא אחר״כן שלי. מהצריחות
להיס נכנסתי לבד. לחדר אותי חכניטו ^

התמו שלמח. שעת שם צרחתי טריה.
 חשבח אמי שיער. מרטתי בכיתי, טטתי.

נרגעתי. שעה אחרי רק מדעתי. שיצאתי
לילה. ללינת למעלה אותי העלי חם

שב> חיתה שם, כששכבתי בלילה,
 והיא בבשן פלסטי ניתוח שעברה אשה

 ואף לאחות קראנו מכאבים. טבלה
ו מהמיטה קמתי אז הופיע. לא אחד

ה על האחראית לחדר־האחות ניגשתי
פ היא ישנה. אותה מצאתי מחלקה.

 ביקשתי לח. וישנת מיסח פתחה שוט
 ״לא אמר: היא אז תחבושת, ממנה
 אמרתי בבוקר.״ מחר תחליפי נורא,

אמרח: וחיא צועקת. שלי שחשכנח לח
תיר היא בבוקר מחר עד נורא, ״לא
סו שחיא עליח לצעוק התחלתי גע."

קמה. טוף סוף היא ואז 4בלו }
 לפנות ממני ביקשו בבוקר למחרת

מיכתב״שיחרור, ביקשתי המיטה. את
 הם אבל היום איננו שהרופא ענו וחס

בי חביתה. אלי חמיכתב את ישלחו
חטי תצויין שבמיכתב-חשיחרור קשתי

כש־ נוטפת. לגרידח הגעתי מדוע בה
 למנוחה זקוקח שאני עניתי לטח, שאלו !
 כתב שלי לרופא במיכתב יותר. ארוכח ,

 הוא — גרידח שעברתי זוטטנוביץ חד״ר *
 ושהוא — נוסף עובר שהיה ציין לא

 דבר שבועיים, של מנוחח על ממליץ
בדרך-כלל. נותנים שלא

 בכיתי. עוד זח אחרי חודשים כמה
העי מול תעובר את ראיתי הזמן כל

 של התמונח את כשראיתי עכשיו, ניים.
שוב. לרעוד חתחלתי בעיתון, הרופא

נאווה:

א תנ ה ס .  נחזה ד הנ
ס. אזה׳ והומרו ג  ל
 מה זעואלתי: ,נבהלה

די סושוה אהה

ל אם מזכירה, ,32 כת נאווה,
 ל־ ועדה על־ידי הופנתה שלושה.

 ״רמת־ לכירדהחולים הפסקודהריון
■מרפא״.

 כאונס מגדירים מה יודעת לא אני
 למצב קוראת חיית אין אבל לא. ומה
 גופה על חלוק עם נמצאת אשח שבו

או ומצמיד בחזח אותה תופס והרופא
ה על אותה להרים ומנסח אליו, תה

 לבד ועולה מתנגדת שהיא ואחרי כיסא,
 קשורות, שלה והרגליים הכיסא, על
 השנייה כי פנוייח אחת יד רק לה ויש

 הרופא מתחיל המרדים, אצל נמצאת
הגוף. כל את לה ללטף

 הוועדה דרך מרפא״ ל״רמת הגעתי
 ההריון כי ״בילינסון״, בית-חוליס של

 פנדריאח, חד״ר בסדר. התפתח לא שלי
 עם וגבוה גדל־גוף רוסי, ממוצא רופא
 ועשה אותנו בדק ועבות בשרניות ידיים

הנדידה, את לנו
 עד שהוא הרגשתי הראשונה בבדיקה

 כבר עברתי עושה. לא שרופא דבר שה
 אבל גינקולוגים. אצל בדיקות מספיק

 אחר־ כזו. חוויה לי היתח לא פעם אף
 ח- את לבצע כדי לחדר כשנכנסתי כן,

 ואכזרי, צעיר מרדים שם היה הפלח,
 פנדריאח. ד״ר ואותו אותי, שהביא זקן
 הרופא אחות. אף נוכחת חיתת לא

 לטפו. אותי והצמיד שלי בחזה תפס
 עושה, אתה מה ושאלתי כשנבחלתי

ש ואמרו צחקו בחדר הגברים שלושת
הת הכיסא. על לעלות לי עוזר הוא

לבד. ועליתי נגדתי
קשו כשרגליי הכיסא, על כששכבתי

 מכות המרדים לי נתן לצדדים, רות
 אתה למה כששאלתי היד. על חזקות

 והמשין ענה, לא הוא מכות כאלה נותן
 את לי הזריק כשהמרדיס בי. להכות
 פנד־ ד״ר אותי ליטף ההרדמה, חומר
 וישבן. שדיים כולל הגוף, בכל ריאה

הת כבר החומר אבל חלחלה, הרגשתי
 לי עשו שחם ומה עליו, להשפיע חיל

יודעים. ואלוהים הם רק — זה אחרי
 שמר עוד שם שכבו לחדר, כשחזרתי

ע עבר מה אותן כששאלתי נשים. נח
 שסיפרו כאלה וחיו בבכי, פרצו הן ליהן

מר אני חיום עד גרועים. יותר דברים
מחליא. ממש זה זוועה. גישה

 יפה- מרוקאית בחורה נכנסה לפני
 1$ לוקחת חפלה גדול. חזה עם פיה,

 לכי דקות. 45 שם נשארה היא דקות.
 היא לי שם. לה עשו חם מה תדעי

 ר אותה תפס הוא שבבדיקת סיפרה
חטף. כל את לח מישש

ו לחדר נכנס הרופא הגרירה אחרי
 עם חיים תעשו לכו בנות, ״טוב אמר:

 כר הבאח.״ בשנה ולהתראות החברים
 מחליא. המקום כל נועל. הרגשנו לגו

מ צריפים, לנפול, מט שם. דפוק חכל

 לכל בחורף. היה זה ומתקלף. לוכלך
 התחננו דקה. אחת שמיכה נתנו אחת

 שמיכה, עוד או תנור שתביא לאחות
 עוד אתן וכה כח ״בין אמרח: והיא
חביתח.״ הולכות מעט

 האוכל. על קפצה חתולה והאוכל.
 על חתולה יש ״תראי, לאחות: אמרתי

 ז יש ״מה ענתה: היא אז האוכל.״
 לסני- כשאמרתי לאכול.״ מותר לח גם
 כדור, וביקשתי חבטן לי שכואבת טר

 ואמר: החדר של הדלת את סגר הוא
 אמרתי אותן.״ לבדוק רוצח אני בואי,

 אז כאן.״ טניטר הכל בטן ״אתה לו:
לב יכול לא אני מה, ״אז ענה: הוא
ז״ אותן דוק

 להתאפק יכולתי לא חביתה כשחזרתי
 למיש- נסענו למחרת לבעלי. וסיפרתי

 של הטיפול תלונה. והגשנו רמת-גן טרת
 חשבתי מזעזע. ממש חיח חמישסרח

 שום עליו• שמגן מישהו בארץ שיש
 את שמכירים לי אמרו במישטרה דבר•

 נגדו. תלונות חרבה כבר ויש הרופא
 אנחנו הזה, הגבוה ״זח :אמרו חם

יודעים.״

 אבל מילא. לי, רק קורה היה אם
 בנות נערות שם חיו ז השמונה לכל
 חן גם בבכי. מיררו ממש חן .15־17

 להן נגע שהוא סיפור, אותו את סיפרו
אותן. ומישש בשדיים

 בעלי הלכנו, חודשים ארבעה במשן
 הזמן כל והם למישטרח, שבוע כל ואני,
 חכרתי בדיוק בטיפול. שהעניין אמרו

 ביקשתי במישטרה. שעובדת בחורה אז
 ענו חזה. התיק עם קורה מה שתברר

 חם למה, כששאלה נסגר. שהתיק לח
 אמר והוא הרופא את שזימנו אמרו
ה את סגרו הס אז שקר, סתם שזה
 לי להודיע טרחו לא אפילו חם תיק.

 ידעתי כי ויתרתי, לא אני סטר. שהתיק
אח לנשים זאת לעשות ממשין שהוא
הזדע היא אלוני. לשולמית פניתי רות.
 קופת- ממרכז דורון, לפרופ׳ ופנתה זעה

 שפיטרו לה הודיע דורון הפרופ׳ חולים.
הרופא. את

 שם, עובד לא כבר שהוא נכון אז
 היום עובד הוא איפה תדעי לכי אבל

 חיום עד במעלליו. ממשין הוא ואיפה
 רגליים עם נמצאת את מבינה: לא אני

 אחות אין למה אז קשורה, פשוקות,
ז בחדר

 בית-חחר על סוף סוף שעולים טוב,
שהול הזוועות את וחושפים הזח, לים
 חוויה זו חיום עד בשבילי שם. כות

ומגעילה. משפילה

ענת:

 עורא כאבים תיו ..אלת
 הרגשתי חזה. העולם גן

 במרתפי בגו מושפלת.
האינקוויזיציה״

ר מנהלודשיווק, ,29 כת ענת,  ע
 זוס־ זזד״ר אצד פרטית הפלה רה

מנוכיץ.
 רציתי שנים. ארבע לפני קרה זה

 בי פגע מאוד זה בריקדות. על לעלות
 לעשות במקום אבל נפשית. מבחינה

 את להדחיק העדפתי ולהילחם, רעש
את כשראיתי לשכוח. ולנסות תעניין כל

 קראתי חזה״, ב״העולס שלו התמונה
 לא העיתון. את והנחתי אחד קטע

 בי עורר זה לקרוא. לחמסין יכולתי
 התבטא זח הטראומה. כל את מחדש

 אני מאז סיוטים. של ארוכות בתקופות
 לי יש לרופא״נשיס. ללכת מסוגלת לא

נורא. פחד

 החוק, שחיה לפני שנים, ארבע לפני
 שלי הרופא בהריון. עצמי את מצאתי

 אותי חיפנתח ואחות בחו״ל, אז היה
 הוא אליו. הגעתי זוסמנוביץ. חד״ר אל

 שבוע בהריון שאני לי ואמר אותי בדק
 וביקש להפלה תור לי קבע הוא חמישי.

באו חיח זה במזומן. הכסף את שאבי
 חבר עם לשם באתי בבוקר 8ב״ גוסט.
ב לחכות לא ממנו ביקש הוא שלי.

 טסו- אי-נוחות בי עורר זה קליניקה.
 חשיבות. לכן ייחסתי לא אבל יימת,
הלן. שלי החבר

 נתן הוא חגניקולוט כיסא על הייתי
 ארדם, מעש שעוד לי ואמר זריקה לי

 חואגינח. את לי מנקה הוא ושבינתיים
כש ההפלה. התחילה דקות 5 אחרי

 הוא נרדמת, לא אני למה אותו שאלתי
 שזו הבנתי אז אבל מעט. שעוד ענה
טישטוש. זריקת רק

 חייבת ושאני לעשות מה שאין הבנתי
 התבטא שיתוף-חפעולח פעולה. לשתף

 הגשתי שלו. אסיסטנטית שחיית* בכן
המר איפה אותו שאלתי מכשירים. לו

לי. ענה הוא מה זוכרת לא ואני דים,
 הוא כשבכיתי, תופת. כאבי חיו אלה

 הרגשתי קטנה. ילדה א שאניל לי אמר
 האינקוויזיציה. במרתפי כמו מושפלת.

 וח- פרימיטיבי למצב שנקלעתי הבנתי
 חיח מבחילה. היתח הסצינה כל שוך.
 הזמן כל הוא השפלה. של אקט כאן
פ ששיתפתי למרות שאשתוק, בי גער

 20 אחרי הכלל. מן יוצא באופן עולה
 מ- הכל נגמר. הכל אמר: הוא דקות

 עם אלי ניגש הוא זח אחרי אחוריך.
 שיירי את לי הראה בדם, מלאה כוס

הו הוא בדיוק מה לי והסביר העובר
 מעניין רבה, תודה לו אמרתי ממני. ציא

להקיא. הולכת שאני הרגשתי מאוד.
 ויצאתי. קמתי הגיע, שלי כשהחבר

 צעקתי רבה. תודח לו: אמר שלי החבר
 הוא ז רבה תודח אומר אתה מה עליו:

 נפגעתי שקצת חשב קרה. מה הבין לא
 סיפר שלי החבר התינוק. איבוד בגלל

סי לא אני לגמרי. כחולה שהייתי לי
 שערו- שיעורר רציתי לא כי לו פרתי
 רציתי לא זה. את לשכוח רציתי ריה.

 להשכיח העדפתי ולכן תדע, שמישפחתי
מזח. ולשכוח העניין כל את

 וחלומות סיוטים לי יש חיום עד
 חו־ שתקתי. למה יודעת לא אני בלהה.

למ רציתי משוק. נבע שלי סר-חתבונה
מחיי. הזה הרגע את חוק

כשצעקתי מדי. יותר בי נגע הוא
 בחזה, בפנים, מדי. יותר אותי ליטף
 חושבת אני מוגזם. לי נראה זח בבטן.
 ואני סאדיסט. מאנייק, פושע, שהוא

ה האלה. במושגים משתמשת בהחלט
 ללכת מסוגלת לא אני לשנים. הוא נזק

 ארוכה תקופה במשן יותר. לרופא-נשים
יחטי״מין. לקיים פחדתי
שיקרו. שאסור בחיים דברים יש

תל-אביב, בצפון ,20ח־ במאה אנחנו
 הביניים. בימי נידח כפר באיזה ולא
 הקליניקה ליד עוברת כשאני היום, עד

 לא ואני צמרמורת. חוטפת אני שלו,
 בחיים. חרבה עברתי שברירית. בחורה

 מסוגלת לא אני הזה המיקרה את אן
ערון לאין קטן הפיסי הכאב לשכוח.

 עשו אין הנפשית. ומהפגיעה מההשפלה
להא לי קשה עכשיו עד !כזה דבר לי

לי. קרה אכן שזה מין
עמליח, עם חמיקרה את קראתי מאז

 כבר, מזה ששכחתי חשבתי בקריזה. אני
 זח העיניים. מול לי צף הכל ועכשיו
 בפרטי נזכרת אני בלילות• אותי תוקף

פרטים.

 אף־אחת לחברות, זח את כשסיפרתי
 1 בטוחה את :לי אמרו האמינה. לא

 חשבו חן ז זח את ממציאה לא את
מפנ ושאני נפשית חבלה איזו שעברתי

טזת.
 ששתקתי עצמי .על כועסת מאוד אני

 מכל רעש עשיתי או אותו, תבעתי ולא
 עברו נשים כמה עוד ותדעי לכי העניין.

 נחשב עוד והוא שותקות. וחן זה את
ידוע. לרופא
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