
יום. באותו שנקטפו פירות שימחה
 עכשיו, לספר זמן לי שאין ״חבל

 איש כל סיפור. הוא פצוע כל אבל
 טרגדיה איזו מסתיר סד, שנמצא
 אליה,״ קשור שאני שלו, אישית

האב. אמר
 העובד ,30ה־ בן אפריים, הבן,

 הכלה עם בזק רומן ניהל בתיירות,
 בוגרת שהיא לוי, רותי הצעירה,

 נרתם הוא גם בצורפות. בצלאל
ל בעזרה אביו של הענק למבצע

 שהוא בסוק, חיים עורך־הדין אל
 ועומד תל־אביב, עיריית ראש סגן

 שר־ על להגנה ציבורי ועד בראש
 ניגשו אבו־חצירא, אהרון הדתות
 הרעש כל ״מה ושאלו: מכרים
ז״ מדינה עדי סביב עושים שאתם
 שאלו להט שלמה ראש־העיר את
 ב־ בתי־הקולנוע את סוגרים למה

תל־אביב.

 הזה העסק מכל לי שיש ״הסיפוק
שקי־ והברכות הגלויות כל הוא

נביערהדמיס
 ושני אשתו את נווה״ים,

שלך,״ בחתונה ארקוד קוד

 בכביש־ אוטובוס מחבלים תקפו עת
 קיבוץ חבר הובמן, יושי איבד החוף,

 ״אני רגליו. שתי את וכן ילדיו,
חוכמן. ליוסי הולצברג שימחה אמר

 חפידאיון מתקיפת במעלות, חנפגעות מן אחת
החת• בעת ילדה שחיתח ארבע־דרוקר, סופיח חיא

להתחתן. ואף לחחלים הספיקה אז, נפצעה היא בית״הספר. על קפח

ב התנהל הערב ולפצועים. נכים
 את אמיתית. שימחה של אווירה
ש לוין, יעקוב הרב ערך החופה

 אריה הרב של הבכור בנו הוא
המח אסירי אבי שהיה ז״ל, לוין

תרת.
 ישבו שבחבורה הפוליטיקאים

פולי על ושוחחו השולחנות, סביב
טיקה.

 אחד כל עם התלוצץ וייצמן עזר
 מסכן אתי שמצטלם מי ״כל :ואמר

 הוא שלו.״ הפוליטית הקאריירה את
 ולא דעהו, ליד איש חלפו ובגין

 שמעון גם ביניהם. מילה החליפו
 עם כנ״ל. עשו רבין ויצחק פרם
 ציפורי מרדכי שר־הביטחון סגן

ב ״מחר ואמר: וייצמן התחבק
 בנך של לחתונה בא אני ערב

 לחץ פקר ח הטייס עם גם גידי.״
בחום. ידיים עזר

 ה־ מפכ״ל למקום נכנם כאשר
 התלוצצו שפיר, הרצל מישטרה

 ברחו שפיר נכנס ״רק האורחים:
מפה.״ הרבנים כל

 אני שאיתם הפצועים מכל בלתי
 בית־החולים ילדי את ראיתי בקשר.

 ב־ לכאן שבאו מירושלים, אלין
והת להם, שאירגנתי אוטוכוס

 הילדות אחת דמעות. עד רגשתי
 באה הייתי לא אם :לי אמרה משם
 הורים מתה.״ הייתי לחתונה, היום

 שהיו אחרי לכאן שבאו שכולים
יקי עם והתייחדו בביודהקברות

 הכי ללב לי שנגע מה זה ריהם.
שימחה. אמר הרבה,״

 כל של הזו הרבה ״ההתקהלות
מע כולנו כמה עד מראה הנכים
מס אותו זוכר אני אותו. ריכים
 שכבתי כאשר בבית־החולים תובב
 פצועים לבקר ניגש הוא שם.

 להביט פחדו הרופאים שאפילו
 ניגש חשש, ללא הוא, אך בהם.

 אהבה, שפע תמיד אחד. כל אל
 מעודדות מילים לו היו תמיד

 המתנות על לדבר שלא להשמיע,
 הוא כולן שאת ההבטחות, ועל

 הנכים מן אחד סיפר מקיים,״
״אנח במסיבה. שהשתתפו הרבים

 לנו ברור זה שלו, המישפחה נו
לו.״ ברור שזה כמו

■

 שאיבד שולדינר, מיכה 11 י1ך 1*1^11̂ 111 י'|
י ■*׳- * במילחמת עינו את ■י• ^
הולצברג, אפריים של לחתונח בא יום־הכיפורים,

שימחהו של
בבית־ עוד בחם פוגש הוא משוקמים. צה״ל

 מהם אחד כל החלמתם. עם אותם ומלווה החולים,
 הוא מפיו. מעודדת להערה זכה לחתונה שבא
מהם. אחד כל של האישי הסיפור את זוכר
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 אותו וייצמן, עיר בו פגש כאשר שיטחה, של בנו
 עוד איתו, אותי ״תצלמו :וייצמן אמר מכיר, הוא

נכים. בשיקום היום עוזר מיכה דיין.״ שזה יחשבו


