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 תוציא לדוקטור/ תלך לי *^מרו
ת א £ \ /  של קטע לו תרביץ הסעיף/ /

 לא אני / יעיף אותך שתיכף / פסיכי
 לא / ודי למות רוצה לא / למות רוצה
 פחדן להיות רוצה גיבור/ בתור למות
 / לי תשמע לדוקטור אמרתי / שחי

 שמתי זה בגלל / נורא הראש לי כואב
 פלדה כובע־ במקום שיהיה / סיר־לילה

 בלילה באה/ שלי אמא לו אמרתי /
 / בבטן טייפ לי הכניסה / למיטה זחלה
 לי הסתכל / אותה אשכח לא שאני

 / ת׳פה תפתח לי אמר / בעין הדוקטור
 זה אמר בסוף / ת׳זיין בבקשה תוציא

יפה." לא
 רפול, של מחמשיריו אחד זה אין

ם ההצגה מתוך שיר של קטע אלא  הל
הקרובים בימים שתועלה קרב,

 עובד הוא וכיום שלוותה, נפש
 לבריאות־הנפש במירפאה כפסיכיאטר

 שירת הלבנון במילחמת־ ברמת־חן.
 נפגעים בפינוי ועסק בחיל־אוויר,

במסוקים.
הלם־קרב? מהו

הדר: אומר
 ומשהו למלחמה, הולך בן־אדם

 אדוני, — לו אומר בתוכו בריא מאוד
 ממנה! תברח בריא, לא זה מילחמה
 לו יש יכול. לא הוא סתם ככה להסתלק
 צריך הוא מזה וחוץ ערכים, מישפחה,

 צריך הוא לכן המולדת. על להגן
 לא הוא שאיכשהו כדי משהו, לעשות

 וגם לברוח צריך אגם הו בזה. אשם יהיה
 לעצמו מוצא הוא ואז לברוח, לו אסור

נפשי. פיגוע — הפיתרון את

אטרון פה בתי  גדליה של בבימויו חי
ם בסר.  הראשון המחזה הוא קרב הל

 — הדר יוסי ד״ר של בטרילוגיה
 כרופא 1972ב־ ששירת פסיכיאטר

 יום־ ובמילחמת ברמת־הגולן, גדודי
 של מרחבי כרופא שימש הכיפורים

 גם טיפל ובו״זמנית רמת־הגולן,
יישוביה. של באזרחים

 להורים בבלגיה נולד 37ה־ בן הדר
 ששהו וניצולי־שואה, ילידי־פולין

 ליד קיבוץ־הכשרה במעין עת באותה
 עלתה וחצי שנה בן כשהיה בריסל.

 בגיבעת והשתכנה ארצה מישפחתו
 עשה התיכון לימודי את שמואל.

 רגיל מסלול עבר ואחר־כך בתל־אביב,
 אקדמית, עתודה — בן־טובים של

 מילחמת אחרי וצבא. חתונה רפואה,
 שנים שש במשר התמחה יום־הכיפורים
לחולי בבית־החולים בפסיכיאטריה
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 חריף מצב יוצר הוא ובכך נפגע, שהוא
 הזמן כל ממוקד מיסכן, הוא תלות. של

 שעברה הגדולה ובטראומה בעצמו
לו. לדאוג חייבת והחברה עליו,

 פוני יום־הכיפורים מילחמת עד
הנפגעים. על כמו לעורף, מוכי־הלם

 האם ווונא: מוסרת בע״ה זוהי
הקוב אל הקוב הלומי את להחזיו

 בהינתקות להתבטא יכול ההלם
 מאברי־ באחד בשיתוק מהמציאות,

 המקובלת התופעה באלם. או הגוף
איבור״ההכרה. היא ביותר

 כשהוא מדבקת. מגיפה מעין זוהי
 הוא לבית־החולים, או לעורף מפונה
 הפסיק הוא — מטרתו את השיג

 כשהוא קורה מה היא הבעייה להילחם.
 אין שבדרך־כלל מכיוון לעורף. מגיע

 בחזקת הוא גופני, בנזק מלווה הפגיעה
 את החריף שבעצם מיוחד, חולה

לו. שהיה הקונפליקט
 שהוא כבד רגש־אשמה מפתח הוא

 מתו. או נפצעו שחלקם בחבריו, בגד
 עצמו את ובארצו. במישפחתו בגד הוא
 זה מרגע ובעצם לרמות, יכול לא הוא
 לשלם יכול הוא חדשה. להודעה ועד

 הוא שלו. הבריחה על מאוד יקר מחיר
מהסביבה תמידי אישור לקבל צריך

 אלונקה, על אותו שמו הלום, חייל ראו
 אותו והביאו מטוס על אותו העלו

 התנפלו בבית־החולים לבית־החולים.
 של והסבתות הטובות האמהות עליו

השו הזה, הבחור הוועד״למען־החייל.
 נפגע לא ואשר פיסיים חולים עם כב

מסכנותו. את להציג רק יכול פיסית,
 בבית־ יום שאחרי להיות יכול
 הוא להסתובב. כבר יכול הוא החולים
 אבל דבר, לכל בריא כביכול, ניראה,
 ומסכנות תלות של הדפוסים בעצם

 להיות הופך והוא ומתחזקים מתחדדים
כרוני. הלום־קרב

 ממיטב אנשים, הרבה בארץ יש
 חיי נהרסו המילחמה שבעקבות האומה,

 להתעניין חדלו הם שלהם. המישפחה
 שעניינו אחרים ובנושאים בחברים

 למין בעצם, והפכו, בעבר, אותם
החיים. לכל מוכי״גורל

 פולגו
פהלם*קדפ

 היו ,73 עד המילחמות, •ל
הרגשה היתה תנופה. של *מילחמות

 חשש היה לא בכיס. הוא שהניצחון
 ותופעת לאומית קטסטרופה של בסיסי

 מאז קטן. בקנה־מידה היתה הלם־הקרב
 קיבלה היא מילחמת־יום־הכיפורים

 לנתונים אכנס לא מגיפה. של מימדים
 אך בצה״ל, חסויים שהם סטטיסטיים,

 הסוגים אחד היתד, זו שפגיעה לי נדמה
 האחרות, הפגיעות בין ביותר הנפוצים

ביותר. הנפוץ לא אם
 התופעה נבדקה המילחמה אחרי

 אינו שהלם־הקרב מסתבר לעומקה.
 העיקרית הסיבה השמיים. מן קורה

כשה ודאות. חוסר היא להתפתחותו
 יודע כשאינך — ברורה אינה מציאות

 מי, ועם מה למען נלחם, אתה איפה
להלם. להיכנס עלול אתה

 כבר ברמה הייתי ביום־הכיפורים
 היה המילחמה. של הראשונות בשעות

 את גייסו שבו בלימה, של שלב
 הבלגן. התחיל כאן המילואימניקים.

 אורגניות. לא יחידות לחזית נשלחו
 האחד הכירו שלא חברה ארבעה לקחו

 טנק, צוות אתם להם: ואמרו השני את
 להם נכנס ופתאום נסעו הם לרמה. סעו
הטיבעי האינסטינקט בטנק. טיל

הבתיאטרון; פ חי  הקרובים בימים יועלה ו
 בטרילוגיה הראשון המחזה ]

ם המחזה הדר. שפתב  רפואי במחנה מתרחש קרב הל
בתמונה: לחזית. קרוב הנמצא בהלומי־קרב, לטיפול

 ורקן וולף שמואל חורי, מכרם בפיר, מיקי השחקנים
 מהם אחד אומר לחזית החיילים כשחוזרים ורד.

 יבריא זה •אולי במחנה: בהם שטיפל לפסיכיאטר
אותי.' מסמם שאתה מרגיש אני אבל אותי,


