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 בארץ. מיתה פופט־־שייג׳ורס פארה
 קביים. לה נתנו ברגל. משהו לה קרה
ונהנתה. הצטלמה בעזרתם, הסתובבה היא

 קביים קיבלה נפלה, באה, פונדה ג׳יין
מאו קורנת כשהיא מסתובבת אותה וראו
שר.

 הזה העולם לכתבת שקרה מה זה לא
 יסמין. יאירה

סיפורה: הנה
 בירה. של קרנבל נערך שבועיים לפני
 לגני- הגעתי האירוע. את לסקר הלכתי

 להריה אף שהספקתי ולפני התערוכה,
 את פולקסדואגן איזה לי מעך הבירה, את

הקרסול.
לפני באיכילוב. לחדר־מיון אותי לקחו

 פונדה שלג׳יין היה לי שכאב מה לי. כאבה
אישפזו. ואותי פרוטקציה, עשו
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תי ר א ש  חשב לא עדיין הכדור לבד. נ
 הצרצרים. צירצרו בחוץ עלי. להשפיע

 צעקה: לידי זקנה בי. התבוננה מולי זקנה
ונרדמה. ״אמא!״
 באידיש. חלושה זעקה שמעתי לפתע
ב א־חות!״ ״א־חות! בעברית: אחר־כך

 בדקה אחד חירחור של מונוטוני קצב
 א־חות.״ געוואלט! ״א־חות! שמעתי:

 הכדור משלשל! כדור לי נתנו ״אחות!
!״פועל

 כשמונה היו שלי בחדר — אחרת ישישה
 זחלה היא לעזרה. נחלצה — ישישות
סיר. לה והביאה מהמיטה

הוריה עם יסמין יאירה
— בורג לך ״חסר

 גני-התערוכה, את שלי האמבולנס שעזב
ש שוטרים, 30כ־ מרחוק לראות הספקתי
 איתרע אותי. שדרס הנהג על הסתערו

 היו ובמקום האומלל, הנהג של מזלו
לאבטחה. רבות ניידות־מישטרה

 כשעה, הסתובבתי הרנטגן צילום אחרי
 פית־ במחלקת־המיון. גלגלים, כיסא על

 נחמד, אחד דווקא רופא, אלי ניגש אום
 צהל הרופא גור. צבי לחוטף קצת שדמה

 יש ״בובה׳לה, לי: כשבישר צהלת־ניצחון
 היה זה מדוע הבנתי לא !״ברגל שבר לך

 עם אותי שישלחו חשבתי מצחיק. כל־כך
 אבל פונדה. ג׳יין את כמו הביתה, קביים
 עדיין לי, אמר לחוטף שדמה הרופא

 למחלקה קצת, אלינו עולה ״את בצחוק:
האורטופדית.״

כל־כך לא הרגל הירך. עד גבס לי עשו

 עמדה כי הסובלת הזקנה סיפרה למחרת
 בתה. את לבקר לחוצלארץ לנסוע בדיוק
ש זאטוטים בשני נתקלה למכולת, יצאה

הקר את שברה היא גם ונפלה. שיחקו
סול.

 איכילוב בית־החולים בכל כי גם לי נודע
ל מזדקקים כאשר פעמונים. אין הגדול
 שזה אמר מישהו בקול. לקרוא יש אחות
 אפשר הרבה כששוכבים — טוב דווקא
 הריאות צועקים ואם דלקת־ריאות, לקבל

פעמונים. שמו לא זה בגלל אולי פועלות.
 שתי רק היו האורטופדית במחלקה

 את עליו להניח שאפשר קרש, עם עגלות
 השני ועל פרטי, היה אחד קרש הרגל.

 בכר. אריה בשם נחמד צעיר עם !נאבקתי
 היינו עגלות, לבסוף היו לשנינו כאשר

נפל אריה במחלקה. תחרויות עורכים

 יצאנו שנינו קרסולו. את ושבר מסולם
 שוחרר שבו היום באותו מבית־החולים

מבית־החולים. ראש־ממשלתנו גם
״איש
״ ה פוזי אינ ה

ל מז ת  מחדר אותי והעבירו מזלי ה
 בת- בשם אשה היתר. שבו לחדר הזקנות

 יומיים. רק אותה לראות הספקתי שבע.
 לגבס, מתחת נעלמה היא השלישי ביום

 לא לקורקבן. ועד מהצוואר אותה שכיסה
 לה ״להשאיר הבעל של תחנוניו עזרו

 נתנ* אחות היא בת־שבע בחזה״. פתחים
 במונית נסעה שעבר הראשון ביום ייתית.

ה עם טנדר התנגש ברמזור לתל־אביב.
מונית.

 שבחורות ״חשבנו השתוממו: הרופאים
 מהם, אחד אמר בחזייה;״ כסף מחביאות

 בכפלים גם כסף שמות שהן ידענו ״לא
 התאונה בשעת כי הסתבר הג׳ינס.״ של

ו המכונית, מיכסה אל בת־שבע הועפה
נהג־המונית. של הקופה את גרפה בדרכה
 חששתי אותי. לנתח שעומדים לי אמרו
 לי שסיפרה בת־שבע, לי עזרה במקצת.

 סרטן על שיטפי־דם, ועל טרומבוזות על
אחרים. מרעין־בישין מיני כל ועל

 לקחת באו בערב בשמונה השני ביום
 כי לי לומר הספיק עוד הסניטר אותי.
 אני כי ששמע אחר, אח לי. מתאים ירוק

 גם הוא כי לי לספר מיהר עיתונאית,
עליו. שאכתוב כדאי ואולי דוגמן,
אותי קיפלו חלקית. הרדמה לי עשו

 טיפוסים מיני כל שם היו במחלקה. תובב
 אביו, קבר את לפקוד לארץ שבא אחד —

 בו התנגשה מבית־הקברות חזרה ובדרכו
 לו הבטיחו הם קבלני־מצבות. של מכונית
 אגן- את שבר הוא חינם. מצבה לו שיעשו

 אותו שאל לבית־החולים כשבא הירכיים.
 לבית־הקברות, קרוב כל־כך ״היית :הרופא

אלינו?״ באת למה אז
 מסמר, שדפק פועל־בניין ,64 בן זקן היה

 נפל הוא ברגל. לו להחזיק שכח ומישהו
 במחלקה אבל קומות, שלוש של מגובה
 לדירתו להיכנס ניסה בעצם כי ריננו

 חדר־הכביסה גג דרך בוקר לפנות בשלוש
נפל. וכך

 חתיכה ראה אם בהלצה אותו כששאלתי
 :הרצינות בכל לי ענה אליה, וקפץ ברחוב

 אוהב אני בגילי, היום, גם ״מיידעלע,
בחתיכות.״ ולא שלימות אותן

 על מדברים היינו לארוחה ארוחה בין
 יותר שמו למי אינפוזיות. ועל זריקות
 נושא ברגל. התעמלות עושים ואיך ברגים

 אחד, כל של לשברים פרט העיקרי, השיחה
 שלושה נותנים למשל, בבוקר, האוכל. היה

 או אשל או אותם) שסופרים (נראה זיתים
ודייסה. סלט חתיכות שלוש ביצה,

 חתיכת לנו הגישו האחרון השישי ביום
 מרק קצת ג׳ולה, של בגודל פיש געפילטע

 שנאמר חשוד, אדום נוזל ועוד סלק צח,
מרק־פירות. הוא כי עליו

 מלמטה השומר מגיע היה בערב בשמונה
 כי שסיפרו היו המבקרים. את לגרש כדי

 הגיעו חולה, הילד ניתוח, עוברת האשד.
 בין שהסתתרו היו תירוצים. ועוד מרחוק

זעם. יעבור עד הווילונות

האורטופדית במחלקה וחבריה יסמין יאירה
!״ אחד לך נתקע אז —

 הכניסו אחר־כך מחט. לי ותקעו כדור כמו
 שמו האינפוזיה. בתוך זריקות מיני כל לי
ונרדמתי. הפנים מול סדין לי

 שהם וראיתי התעוררתי כשעה אחרי
 את וראיתי התרוממתי הסדין. את סילקו

 ״אל הרגל. את קצת לי מנסרים הרופאים
 מייד לעומתם. הפטרתי מדי,״ קשה תעבדו
 בורג, לך ״חסר נוספת: זריקה בי תקעו

 הרופא. לי הודיע אחד!״ לך נתקע אז
נרדמתי.

 את אשכח לא בחדר. שוב התעוררתי
בי התחרינו ואני בת־שבע הלילה. אותו
אחות!״ ״אחות! בקריאות נינו

 אותו הניחו אורח. הביאו השלישי ביום
 אבל אברהם, לו קראו מולנו. במיסדרון

 הוא האינפוזיה״. ״איש לו קראתי אני
 ביקשנו כאשר אך לאינפוזיה, מחובר היה

 טוב- האיש היה סיר, לנו להביא ממנו
האינ שקית את מחזיק ממיטתו, קם הלב

 היה גם הוא סיר. לנו ומביא בידו פוזיה
 מתי מודיע ביקורי־רופאים, על מדווח

לבק בא ומי לאכול יש מה אוכל, מביאים
רנו.

 נעים שלא יש מוזר. עם הם המבקרים
 באים הם אז לבית-החולים, לבוא להם

חול כמה לך שזזו שמענו ״נו, ושואלים:
 או פרחים מביאים נשמע?״ מה אז יות,

 צולעים הא? ״מדדים, ושואלים: שוקולד
עובר.״ הכל נורא, לא נו קצת,

ת רו ג ק ה ת- י ג מ
להס התחלתי מביקורים להימנע בדי

דרן ב

 לעולם. השומר מגרש היה לא אבי את
 מלפני מתאונת־דרכים קביים יש לאבי
 אותי, מבקר שהיה פעם בכל חודשים. כמה
במחלקה. שוכב שהוא חושב השומר היה

 לי, הסתבר הביתה השבוע כשחזרתי
קילו. בחמישה רזיתי כי לשימחתי,

שפיי;
שפיר

 קיבלתי גדולה הכי ההפתעה את
 של האחרון בגליון ששם גרפיקאי, מידיד
 להחלמתי איחולים של מודעה הזה העולם

 הטלפון אין לאל, תודה מאז, המהירה.
צרי ואבי ואנוכי בביתנו, לצלצל מפסיק

הטלפון. אל הקביים עם לרוץ כים
ה מכל לבקש רוצה אני אז איום. זה

שיפ זאת חגיגית בהזדמנות מצלצלים,
 אנחנו בריא, אבי גם בריאה, אני סיקו.

אצ אצלכם? איך תודה, טוב, מרגישים
 הרגליים שפיר, שפיר, יופי, ממש לנו

 אוכלים נפלא. מרגישים הקביים גם בסדר,
 דבר, שום לנו חסר לא טוב, ישנים טוב,

 בנו. לטפל שיבוא אחד אף צריכים לא
אצלכם. בקרוב
ש הוא יאירה. של סיפורה כאן עד
 אירוע, לסקר יוצא כשכתב תמיד: אמרנו
ייגמר. זה איך יודע אינו לעולם
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