
 יהודית כאשר לבסוף שוכנע בהתלהבות, השתתף לא בארנה
לקיים. תוכל ידע, אותו, באיום, השתמשה

 יהיה שהוא כיוון בילד. רוצים ״שנינו :יהודית אמרה
 בארץ־ מלבד בעולם אחר מקום בשום אותו אלד לא יהודי,

ישראל.״
״אמא תהיי ״את  שנה עבד לארץ, נסע בארנה !

 חדר השיג לבסוף בלילה. כשומר ביום, כמכונאי־טקסטיל
 שלח בתל־אביב, הירקון ליד בית של הרביעית בקומה קטן
הביתה. לבוא הזמנה אשתו אל

 למענה הראשונית המטרה את לרגע שכחה לא יהודית
 כציירת עבודה חודשי ששה כעבור ארצה. לעלות בחרה

 המדידות במחלקת מפות ומשרטטת לשמלות, בבית־חרושת
חופ רוצה ״אני : המוסדות שני למנהלי הודיעה העירונית,

מתכוונת אני בה השפה אתי ללמוד כדי חודשים לששה שה
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 מזון ברטים כתור, עמידה אחר מקבלות, הרות ;שים

עוף. ורקילו להודש ביצים לשמונה השאר, בין מייחד,

כשלה. ראתה אותו אידיאלי, תינוק מהם כיבה
 ותיקות, אמהות ליהודית סיפרו הרביעי, החודש בסוף
 כך כל להיות מתחילים אז כי מיוחד. מזון כרטיס מקבלים

 אך — כרטיס ״קיבלתי שלמה. פרה לבלוע שרוצים רעבים
 לה. איכפת היה לא עוד אז אך יהודית. נזכרת מזון,״ לא

הציק. לא עדיין הגדול הרעב
 שהיצור הרגישה היא :מטריד יתוש מנקר החל במוחה

 הדאיג זה בצעדי־ענק. מתפתח שהוא סימנים מגלה הקטן
 עושים מה ? כזה יצור של פניו את מקבלים כיצד אותה.

 בספריות מתרוצצת החלה דבר, זה על ידעה לא היא ? אתו
 בה מהתקופה וילדים לידות על שנכתב מה כל את לאסוף
 ערימה על בחדר ישבה לבסוף הזה. היום ועד מכשפות שרפו

 לעשות לא נאורה, אם להיות החליטה כרכים, עשרות של
הת בסתר כי (אם בתה או שבנה אם ככל ולקוות קומדיות

 רצתה היא שנתיים. לו שתמלאנה לפני גאון יהיה לבן) פללה
 ספר כל בלבלו. הספרים בילד. המודרני הטיפול את ללמוד

אחר. משהו אמר
שנכ מלה כל ימים חודש משך שבלעה יהודית, כאשר

ברצי לקחת החליטה מדעתה, יצאה כמעט תינוקות, על תבה
 קראה כי בספרה, האמינה הונגריה, רופאה של ספר נות

אחרות. משפות טוב יותר הונגרית
 ברצינות. האוכל עם הטרדות התחילו אחר דק. רמז

 חמשה משך בבכי. פורצת שהיתר, רעבה כה היתר. יהודית
עוף ק״ג שני — מיוחד מזון כרטיס על קיבלה חודשים

ילדי.״ עם לדבר
דייקה, יהודית

 בה בשעה הרתה
 ששת נסתיימו

החופשה. חודשי
 התביישה היא

 הרופא אך קצת,
נסיון. בעל היה
 נוסח על חזר

 כבר אותו מרגיע
 תהיי את טובה, »אשה :רבות אמהות־לעתיד לפני דקלם
עצמך.״ על להשגיח עלייך אמא,

 תסביך- בה פיתח עצום, רושם יהודית על השאיר זה
ששמ אחר רק נרגעה היא לפעמים. אותה שהדאיג עליונות,

 להפיק החליטה עובר, לשום הזיק לא עדיין כזה שתסביך עה
העולם״. לכל ״מעל הרגישה בו מהמצב המכסימום את

הרימה לא בדבר, נגעה לא יהודית פשוט. היה זה
 הבין לא המסכן הבעל מדי. כבדה היא שמא מאפרד״ אפילו

טבעי שזה חשב החדש, הסוג מן תפנוקים במחזות דבר
בכל. ומשרתה יהודית סביב מתרוצץ החל לגמרי.

 מתחילה עשיר דמיון בעלת לאשה שנתיים. כן גאון
 יהודית, הרביעי. ההריון לחודש בהכנסה מעניינת תקופה
 עגלת שהסיעה אם כל ליד התעכבה הרבה, טיילה למשל,
והר־ שונים ילדים של שונים אברים לעצמה בחרה תינוק,
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 האמהות רוב נאלצות עזרה ללא

הכית. למשק גם לתינוק, גם לדאוג
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 לתינוקות, חיוני מזון הוא ״אלאדון״

כלכד. הרופא תרשים לפי הניתן
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 פתחיהן על לחזר חייכ הכעל גם
לתינוק. מזון למצוא חנויות של
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