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 עבודה הרבה ושוב, מספרת. היא !״צבא
 רגועים, הקשרים תמיד לא מרץ. והרבה
אוב לה ״יש חיכוכים. יש פעמים הרבה
 להתאפק. הצליחה לא והיא לשלמות ססיה

 היו נחמדה. בצורה תמיד לא הכל. אמרה
 לה לשים שניסו כאלה והיו שנפגעו כאלה
 השטויות זה מה רגל? פתאום ״מה רגל.״
 ישראלה מתקוממת אותי,״ הצחקתם ף האלה

 לדלת. מעבר חיכו הצרות אבל עצמה.
 שוב, קופצת היא צרות?״ פיתאום ״מה

מחלות.״ ״סתם
 עם התעוררה שנתיים, לפני אחד, בוקר

 אחרי ממנו, התעלמה תחילה עז. כאב־ראש
 אולם כאבים. נגד תרופות נטלה יומיים

 והתמקד הלו הכאב תגובה. כל היתד, לא
 ימים ארבעה אחרי השמאלית. לעין מסביב

 לרופא, פנתה -היא כפולה. ראייתה נעשתה
 פסק מישקפיים,״ להחליף צריכה ״את

רב. בביטחון
 ״אחרי והלכו. גברו הראייה הפרעות

 עינה את לחבוש התחילה אחדים ימים
 אחת, בעין לראות ״העדפתי השמאלית.

 ארבע.״ כפול בחור כל לראות מאשר
המישקפיים. בעניין להתעקש המשיך הרופא

 מכרסמים הספקות החלו מסויים ברגע
 מדי,״ טיפשה או תמימה הייתי ״אולי בה.
ובכאב. ברצינות והפעם אומרת, היא

 הרופא של בקביעתו שפיקפקה הראשונה
 ניסתה, היא שלה. חברת־ילדות היתד,

 טובה לבקש אישיים, קשרים בעזרת
 הסכימה. לא ישראלה ידידים. מרופאים

מת היא שהכרתי,״ לרופא פניתי ״בסוף
 לא רציני נעשה שהעניין ״לפני נצלת.
 אישפזו בכלל. טובות על לחשוב העזתי

הרא הפעם זו פחדתי. היום. למחרת אותי
 גידול שזה חשבתי מאד. שפחדתי שונה

 בדיקות. במערכת התחילו במוח. ממאיר
 של החשמליות התנועות (רישום 6-6§-

 מימצאים ללא גולגולת, וצילומי המוח)
שהם. כל

בהז בדיקה לבצע רעיון הועלה
 חומר הרקה. לוורידי ניגוד חומר רקת

 .שמסביב לצינורות־הדם מתפזר הניגוד
ורידית. חסימה של במיקרה ונעצר לעין

 מטליות הנחת כללה לבדיקה ההכנה
 בחדר כששכבה הרקות. באיזורי חמות

להר- התחילה לצילום, והתכוננה הצילומים

| ך ) ך ) | ן ן  ענייני על אוותר ״שאני ?1ך
0^1  בגלל ובילויים חברה 11 4

? פיתאום מה ? עלי ציווה שהרופא המנוחה

בבוקר. 10 היתד, השעה בחזה. כאבים גיש
 החל ובעיקבותיהם והלכו, גברו הכאבים

מת פשוט שאני ״חשבתי נשימה. קוצר
 את להראות לי שאסור חשבתי רגשת,
 גם כך. חשבתי תמיד בפומבי. שלי הכאב

 נשמע, מה אותי ושאלו התפוצץ כשהראש
לרופ גם ,נהדר! מקסים, ,מצויין, עניתי:

 בתגובות. הגזמתי אולי כך. עניתי אים
 ההצגה בגלל האבחנה את פיספסו אולי
 הייתי ברנטגן. גם קרה דבר ואותו שלי.

 שיגידו שלפחות או מתרגשת שאני בטוחה
 כדור־ לי נתנו בסוף מתרגשת. שאני עלי

 לעבור רציתי לא כלום. נרגע לא ארגעה.
 ברגע מסוגלת. הייתי לא הצילום. את

 צילמו מיון. מחדר קשה חולה הגיע מסויים
 יכולתי לא התעכבתי, לשמחתי, ואני, אותו

 קיבלתי ושוב לרופא קראו שוב לנשום.
הבנתי שעות חמש אחרי לארגעה. תרופות
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