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 הבריאים הגוף חלקי של הדרגתי לניוון מתיה

 להתגבר יכולים הרופאים אין אשר ולזיהום,
עליהם.
 המשותקים את מעסיק החל גוסמן ד״ר
 הזרועות יכלו בהם מסויימים, ספורט בסוגי

 מלא. תפקיד ליטול הגוף של העליון והחלק
 החזירה השמנה, מהם מנעה זו פעילות

 בינלאו מיפגשים יצרה לחברה, שוב אותם
משותקים. של מיים

★ ★ ★
שעון שד דייקגות

 לעסוק המשותקים החלו ישראל ן*
 נציגים שלושה שנים. חמש לפני בספורט

ש לאולימפיאדה הבטחון משרד מטעם נסעו
הת מלאי ארצה חזרו באנגליה, התקיימה

 משלהם. קבוצה להקים החליטו הם להבות.
 הותקן בתל־השומר בית־החולים ברחבת
 נמוכים, סלים בעל מיוחד, כדורסל מגרש

 של והמישחק התנועה לאפשרויות המתאימים
המשותקים.
 הנמוכים; הסלים גם עזרו לא בתחילה
 כדור אף להחדיר הצליחו לא השחקנים

 באימונים צורך היה הרשת• תוך אל אחד
 ומאמצים שן חורקים כשהשחקנים ממושכים,

 שידעו כדי עילאי, בכוח־רצון שריר כל
 זה היה לא אולם המגרש. על להתנועע
 זמן; ובילוי שעשוע של עניין בשבילם
 בריאות בשבילם פירושו היה הזה הספורט

 לשלוט למדו לאט־לאט חיים. של נתח ועוד
 נשחלים החלו הכדורים ולשחק, שריריהם על

בסל.
 בדייקנות מופיעים, לראותם אפשר עתה

 במגרש לאימונים בשבוע פעמיים שעון, של
 אחד אחד מגיעים הם בתל־השומר. המיוחד

 על־ידי עבורם שנקנו המיוחדות במכוניות
 עוזרים הבסחון, משרד של השיקום מחלקת

 לובשים עגלותיהם, את להוציא לרעהו אחד
 ומתחילים שלהם הספורט תלבושת את

לסל. הכדור את לזרוק
 בספורט הם עוסקים לכדורסל, נוסף בקיץ,

 כבר הגיעו מהם כמה בבריכה. שחיה שני:
ב ובאולימפיאדה בלתי־מבוטלים, להישגים
זהב. במדליית מהם אחד זכה בריטניה
 נכי הם צד,״ל משותקי של המכריע רובם
 משקים, חברי עירוני, העצמאות. מלחמת

 — חדשים עולים מלאכה, בעלי חקלאים,
 מרכזי בין והקשר השדרה, בחוט נפצעו הם

 במשך נותק. הגוף אברי לבין במוח העצבים .
 בתל- 19 בביתן שכבו ארוכים חודשים
ב גוברים וחוסד־האימון כשהיאוש השומר,

 של וממושך מסור מאמץ דרוש היה לבם.
 ולפעמים — השיקום ומחלקת הרפואי הסגל

 כדי — עצמם הנכים של מרדני מאבק גם
 עם להתמודד ויצאו הביתן את שיעזבו
 ולא אכזרית פחות לא התמודדות החיים,
מייאשת. פחות

בין להתנגשות גרס מהסל חוזר גדור |1ד ך
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ניזוקה, שעגלתו שחקן, הניצחון. את להשיג כדי בכוח התנגשו הם,

 איס־ הניזוקות, בעגלות במהירות טיפל מיוחד מכונאי מהמגרש. ירד
 למשותקיס הכדורסל משחק חוקי למשחק. מיד לחזור לשחקנים שר

הנכים. של נוחיותם לשם רק שונו הרגיל, המשחק לחוקי דומים

 פלד, משה כמו תאונות, פצועי נם היו
 נסע הוא צה״ל. של החימוש חיל עובד
עק לפתע מירושלים; בקומנדקר גשום בליל

 הכביש. לימין בחדות פנתה מכונית, אותו פה
 התהפד הקומנדקר הבלמים, על לחץ פלד

 בבית־החולים. משה התעורר כאשר לתעלה.
השדרה. בחוט נפגע כי לו נודע

 שניתן מזה יותר מהיר היה בו הטיפול
פלי תש״ח. מקרבות הראשונים למשותקים

 במיוחד שנבנתה השרון, ברמת דירה קיבל
 כאשר בעגלתו. בה להסתובב שיוכל כדי

ה של בהדרכתו הכדורסל, קבוצת הוקמה
 של חניכו ספירא, רלף ד״ר המקומי רופא
 אליה• להצטרף פלד מיהר האנגלי, גוטמן ד״ר

ה של התווך מעמודי אחד הפך במהרה
 לאולימפיאדת שיצאה הנבחרת עם נמנה קבוצה,

המשותקים.
על האחרון במוצאי־שבת הופיע כאשר

 משה היה יכול בחולון, הכדורסל מגרש
 להפליא, מהיר משחק הצופים בפני להדגים

 בריאים וטכסיסים צירופים כמה כלל אשר
 על קבוצה גברה בו המשחק, בתום בהחלט.
 תל־ נזכבי שחקני ניגשו ,16־17ב־ חברתה

 לפתע גלגלים. על הספורטאים את לברך אביב
 ״הלוואי הצופים: אחד של קריאתו נשמעה
תצ ישראל של הבריאה הכדורסל ונבחרת

יפה!״ כך כל לרמה להגיע ליח

 גם שהם רמת־השרון, מקבוצת שחקנים .שניידידות
 ובגביע בניצחון שזכו מושבה, אותה של תושביה

מהמגרש. ומאושרים חבוקים יורדים שר־הבטחון, על-ידי שנתרם
אהבה

תפסק• ללא הם

 שחזו המשותקים, קרובי התרגשו מכולם יותר
 ליקירי־ עידוד קריאות קראו רב, במתח במשחק

הוא. אף התלהב למגרש, סביב שצבא הזר הקהל


