
מלם 1כם להיות —
 )57 מעמוד (המשך
 כל־כך שלא חד, כל־כך היה זה מעלי.
 כזה זה זה. של המשמעות את הבנתי
 אתה קורה. מה מבין לא שאתה שוק,
 רופאים של דינמית מערכת במין נמצא

 לא אתה בזה. עסוק אתה ומבקרים.
 עם מה שאלתי בפציעה. עסוק

 והאחיות והוא גימגם, הרופא הרגליים,
מהחדר. יצאו

 בסדר, לא שמשהו הרגשה לי היתה
 החדר את עזבו שהם חשבתי לא אבל
 את שלחו הם ואז רגליים. לי שאין מפני
 אחת שרגל לי סיפר הוא שלי. אבא

 מעל טיפה ואחת לברך, מעל לי נקטעה
 נורא. כל־כך היה לא זה וגם לקרסול,

 בא שכשזה מפני אולי מה. מבין לא אני
קולט. לא אתה כזאת במאסה

 עדיין נתקלים לא בבית־החולים
 בבית־ מבחוץ. אנשים של בתגובות
 מתייחסים כולם חברים, כולם החולים

 הראשונה הפעם בהומור. הפציעה אל
 היתה מבחוץ בתגובה נתקלתי שבה

 למיסעדה חברים, שלושה יצאנו כאשר
 על גבס עם אלברט, מהם, אחד בצפת.

 עבר כי מיתקן על תלויה ויד הגוף כל
 סימון, והשני, היד, את לו שחתך טיל לו

 הרגליים לו והתרסקו בסיירת נהג היה
 על ואני הרגליים, בשתי גבס לו והיה

 התחבושות. כל עם כיסא־גלגלים
 לא ממש נבוך. מאוד היה נהג־המונית

 מולנו באה ברחוב כשהלכנו קל. לו היה
 רציתי ״אויר ואמרה בעלה עם אשה

נורא. כל־כו לא זה גברת, לה: להגיד
 על דיברנו לא הפצועים, אנחנו,
 מאוד הדחקה אצלנו היתה התגובות.

 לא הפציעה, אל התייחסנו לא רצינית.
 הבעיות לפחדים. ולא לכאבים

 הוא שהאוכל היו בחיינו המרכזיות
 האחיות. עם להתעסק ואיך חרא,

 חלום אלי חזר הכרה, בלי כשהייתי
 שאני חלמתי פעמים: וכמה כמה אחד
 חיים חי אני אבל לזוז יכול ולא כבול

 כסף, בצבע כולו והעולם אינסופיים
ונגמרים. לידי עוברים ואנשים

 זמן ;/איןס
לפהוד"

הולד שאני ידעתי אחד ום ^
 ופתאום במחלקה הסתובבתי למות.
 לנשום, יכול ולא נחנק שאני הרגשתי

 והאחיות האחיות, לתחנת רץ שלי חבר
 עלי והסתכלו עמדו בתחנה והרופא

 דוקטור, אמרתי: לעשות. מה ידעו ולא
 לעשות. מה ידע לא הוא משהו! תעשה

 הרגשתי ואני האחיות. ולא הוא לא
 הגיעה ואז מת. רגע עוד נחנקת, שאני

 את לי הורידה פיסיותראפיסטית,
נפסק. והחנק אוויר ונכנס הראש,

 כשאני מהמוות. פחדתי לא פיסית
 כשזה אבל מהמוות, פוחד אני בסדר
 שאתה יודע ואתה קרוב והמוות קורה
 צריך לפחוד. זמן אין למות, הולך

 לא בסכנה. שחיי ידעתי לא מזה. לצאת
 אחר־כך למות." הולך ״אתה לי: אמרו
 מוות. בסכנת חודשים שהייתי לי סיפרו

 שאם אמות, שלא בטוח הייתי אני
 סיבה שום אין חי מהמוצב יצאתי

 חלק היה המוות עכשיו. שאמות
 נפצעו הזמן כל בפלוגה. שלנו מהחיים
 שלי בפלוגה חברה 60 מתוך ונהרגו.
 מחורבנת. הרגשה היתה זו .17 נהרגו

 שבעולם סיבה שום שאין חשבתי
 אגשים למה הבנתי לא יהרגו. שאנשים
 המח״ט צימל, הזמן. כל נהרגים

 להגיד ניסה יאירי, עוזי את שהחליף
 אני המילחמה. את הצלנו שאנחנו לנו

 דווקא למה אבל בסדר, שחשבתי: זוכר
 מהרמה אותנו שיוציאו רצינו אנחנו?

 מפני אלא אידיאולוגיות, בגלל לא
למות. רצינו שלא

 כששכבתי שלי, הפציעה בזמן
 של להלוויות הלכתי בבית־החולים,

 המוטו אבל לההרג, שהמשיכו חברים
 מכסימום להפיק פשוט: היה שלי

 שלא דברים שיש ידעתי מהמינימום.
 שכן. דברים ויש לעולם לעשות אוכל

 אבל קשה, פצועים היו במחלקה אצלנו
 כאלה היו מיואש. היה לא אחד אף

 רפרסיה, או ריכרוך וטום פח שחטפו
עובר. זה אבל

 מכיר שאני והנכים הפצועים כל
 חבר אני מכסימלית. בצורה מתפקדים

 אנחנו הרגליים, שתי קטועי בוועד
יש קומיטי". ״לגלם לעצמנו קוראים
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 של אביו גבריהו. חיים ופרופסור רובינשטיין אמנון ח־כ גס השתתפו
 אתה מישפחתך, את יברך .אלוהים בדמעות: לגולדברג אמר ברנס
הבית. אל להיכנס יקדים מי התחרו עמוס.'העיתונאים של האבא הוא

י 1/ 1ר111¥1ד 1  גולדברג. של לביתו הישר הגיע ברנס של אביו "1
| 11111/1 \1  שאמר: לבנו בדמעות והאזין הכסא על ישב הוא ■1

מהכלא." לשיחרורי המיוחל, ליום הגעתי אלה טובים אנשים ״בזכות

הנוכחים, את במבטו סקר וחר־כך
הוא אלמונית. :ועירה על נעצרו ייניו
לה. ונשק אליה יגש

 את הציף המצלמות מבזקי אור
 על התרכזו הצלמים כל ;חדר.

 קטנה, ילדה של קולה רק :ני־הזוג.
 צינן הצעירה, של בשימלתה צמשכה

קראה אמא,״ ״אמא, התלהבותם. ת1

מעמוס!״ נשיקה רוצה אני ״גם הילדה,
,.גולדברג של בבדתג היתול הילדה

בתו. היתה אמה
מקו את תפסו ברנם בני־מישפחת

 התיישבו. העיתונאים גם מותיהם,
 של לסיפורו להקשיב התחילו כולם

 לשיח־ מסביב הדראמה על גולדברג
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ן1ך ך■  נכנס הכלא, בפתח שנערכה קצרה מסיבת״עיתמאים אחרי ן
 בדרך השיירה בראש שיצאה גולדברג, של למכוניתו ברנס 11
שבה עיתונאים, מסיבת כונסה שם גולדברג. של לביתו לרחובות,

הנסיעה. מהירות את מכתיב
העוב זיהו רחובות של ברחובותיה

 הקפיד עמוס ברנס. את ושבים רים
 של ביתו ליד שלום. אחד לכל לומר

־  של ראשים ליטף אף הוא גולדברג ־
 התעניין בעגלות־טיול, תינוקות

 הילדים של לשמם האמהות אצל
ולגילם.

 מתגורר שבו בית־הדירות בפתח
 על העיתונאים אחד הכריז גולדברג
 של לדירתו הראשון יגיע מי תחרות:

גולדברג.
 בחדר־ מרתונית ריצה התחילה
השלישית, בקומה למעלה, המדרגות.

 בעצם מתגורר שגולדברג מישהו נזכר
הראשונה. בקומה

 משני נתמך כשהוא עלה ברנס
 אמנון וח״כ גולדברג בידי ציריו

 בעיקבות צולע כשהוא רובינשטיין,
 הכלא. כותלי־ בין שערך אימון־קראטה

 עלה עמוס למעלה. חיכו כבר הצלמים
 ופסע הדלת, מזוזת את נישק לאיטו,
פנימה.
 נשימתם. את עצרו הנוכחים כל
 מייד ייגש בוודאי הוא עכשיו

לארוסתו.
 כל קודם ניגש העייף עמוס לא. אך

גולדברג. עזרא של אשתו לאסתר,




