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 ובדיקת־עי־ צילום־גולגולת אחרי
 מזעזוע־ סובלת שהיא אובחן ניים
.11 בביתן מייד אושפזה והיא מוח

 ב־ להודיע מהוריה ביקשה היא
 זה ״לי הותקפה. שהיא מישטרה

 כמעט שבחור ביותר כחמור נראה
 שה־ וחשוב אותי לחנוק הצליח

 אליו.״ תגיע מישטרה
 שהמיש־ הם גם סברו ההורים

 אל וכשפנו להתערב, חייבת טרה
 הוא המיקרה, על שידע השוטר

להתקשר ״ניסיתי :להם השיב
 לא היא אולם אסתר, של לביתה

 שאסתר הסבירו ההורים ענתה.״
 כעבור בבית־ד,חולים. אושפזה

 אהרון השוטר הגיע שעות במה
עדות. וגבה בוסידאן״,
 של הוריו גם הגיעו יותר מאוחר

 ואל ״תתעלי מאסתר וביקשו יקי,
 יקי, של אביו שערוריה.״ תעוררי
 ממחלת־ סובל האם, לה סיפרה
ב עליו משפיע והמיקרה סוכרת

קשה. צורה
המישטרה. שד מוזר יחס
שהפר חשוב היה יקי קזל להוריו

 לך ״אסור בעתידו. תפגע לא שה
 האם התחננה חנק,״ שהוא לומר
 לה הבטיחו גם הם אסתר. בפני

הוריה. ואת אותה שיפצו
 ניזב- אסתר, של חברתה דליה,

 החברתיים, הבילויים שבאחד רה
מ אחת התפרצה הריקודים, בזמן

 יקי שבו האופן על בזעם הבחורות
 סיפרה חברה אותה אליה. נטפל
 אני בילויים על לספר נהג שהוא

 יותר מאוחר שהתבררו טימיים,
נכונים. כלא

 בבית־החו- שוכבת אסתר בעוד
 נוסף לביקור הוריה הגיעו לים,

כש נעצר. שיקי הידיעה ובפיהם
 ציל- בבית־החולים, היתה אסתר

 והתעניין הוריה לבית שוטר צל
 מבית־החולים. יצאה היא אם לדעת

 עדיין שבתם לו השיבו כשההורים
 אם לברר המשיר הוא מאושפזת,

נכונים. דיבריהם
ה לבית־החולים הגיע למחרת

לד שביקש בוסידאן, יהודה חוקר
 ״למה המיקרה. על פרטים עת

 שהוא אחרי ללכת לבחור נתת
 התשובה לאסתר, ז״ אותך תקף

 לחץ החוקר אולם מובנת, ניראתה
 מבוהלת, היתד, היא להשיב. עליה

 שהבחור חשוב לה והיה לדבריה,
יעלם.

 היא למה לשאול המשיך השוטר
ש בעוד במצח, מכה על דיווחה

 סביב כחולים בסימנים מבחין היא
ב השיבה אסתר ארובות־העיניים.

 על לו לענות יוכל שהרופא איפוק
זו. השאלה

 בית־החולים, את שעזבתי ״לפני
 לקח החוקר אם לדעת אותי סיקרן

 כפי מחדר־המיון, רפואי מיכתב
 המיב- אסתר. סיפרה לי,״ שאמר

 לתעו* מצורף להיות צריף היה תב
גרון. יקי של דת־המעצר
 והאחות לחדר־המיון ״ניגשתי

 שה־ לראות ונוכחה בספרים בדקה
נלקח. לא מיכתב
 שם לתחנת־המישטרה, נסעה היא

 בינתיים. השתחרר שיקי לה נודע
 חסרת- הרגשתי המומה, ״הייתי
 וכעת עלי, שעבר מה בכל אונים

 ממני.״ מתעלמים במישטרה גם
בבי יבש כבר הריצפה על הדם
 לא זה המישטרה את אולם תה,

 לבוא טרחה לא אף והיא עניין
ולראות.

 של ממעצר השיחרור בפקודת
מיק היה ״זה רשום: גרון יעקוב

 המתלוננת תקיפה. של חמור רה
 ב־ קשות פגיעות עם מאושפזת

להשתח יכול התוקף בית־החולים.
לי אלפים עשרת של בערבות רר

רות.״
 עם לבדי נותרתי שאני ״ראיתי

 ב־ עלי. שעברה הקשה החוויה
 איתי, לדבר מוכנים לא מישטרה

 ב־ העיצומים בשל שוחרר, יעקוב
 ב־ אותי ציידו לא בית־החולים

 עבר מה להוכיח היכול מיכתב
 לי שנותרה היחידה הברירה עלי•
 שיעזור לעורד־דין, לפנות היא

זו.״ עגומה פרשה לגלות לי
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כ נרגשת, היתה כולה ארץ ^  שני של מותם סיבת שנודעה י י
בלינסון. בבית־החולים חולים

 קיבלו כשהשניים אירע הדבר
 שהיא תמיסת־פורמאלין, בטעות

לבני-אדם. קטלני רעל
לבדי לבית־החולים הגיעו הם

 היה כך ולשם העמסת־סוכר, קת
 המכילה תמיסה לשתות עליהם

. וסוכר. לימון מים,
 עסוקה היתה שהאחות מכיוון

 הפשוטה התמיסה את הכינה מאוד,
עובדת־כוח־עזר. הזאת

 לכאורה, נראות, התמיסות שתי
שקוף, כנוזל נראות שתיהן זהות.

 במירפ־ לטיפול שהובא אל־פחם,
עפו בית־החולים של את־החוץ

 ב־ הרופא דלקת-אוזניים. בשל לה
אנטי להזליף שהתכוון מירפאה,
 נתן התינוק, של לאוזנו ביוטיקה

 אציט, טריכלור חומצת בטעות לו
ל הגורמת חריפה חומצה שהיא

בעור. כוויות
״ה :אגבריה חסן אביו, מספר

 את ניקה הילד, את השכיב רופא
 טבל ואז מהמוגלה, האוזניים

ב שהיה בנוזל פתילת-צמר־גפן
הת עם הפתילה את לידו. בקבוק

ו השמאלית, לאוזן החדיר רופה
באוזן לטפל כדי הילד את הפך

אג׳כריה ואחמד לטיפה
למות״ ״הלכתי

 זו לצד זו עומדות והן חסר־צבע,
בארוךהתרופות.

 ב־ נדירות אינן רפואיות טעויות
 להישכח. דרכן אך בתי־החולים,

 הציבור בפני נחשפות כשהן רק
שערוריה. גורמות הן הרחב

 ב־ לראות אפשר לכך דוגמא
 תינוק אגבריה, אחמד של מיקרהו

אום־ מהכפר חודשים ארבעה בן

 ואימן לצרוח, החל הילד השנייה.
מכ שהוא וראתה מייד אליו חשה
 להביט מהרופא ביקשה היא חיל.

שה הרופא נוכח אז ורק בתינוק,
האנטיביו מבקבוק היה לא נוזל

 מייד להשתמש. התכוון שבו טיקה
 שהספיקה מהאוזן, הפתיל הוצא

 החריפה.״ מהחומצה לבעור
אל שהוזעקו אחרים, רופאים


