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121 מעמוד (המשך
 בכבוד, פוגעת אינה ששיחה שחושב

 המכים היסטריים, חולים על מספר הוא
 בדרכם. הנקרא עיתונאי כל בעצבנות
 של כבודם את להאדיר כדי ולקינוח,
 האלה כי.לחולים מצהיר הוא החולים,

 הם פרימיטיביים־ראשוניים. צרכים יש
ובבגדים.״ באוכל רק מתעניינים

 של התיאוריה את לאמת בדי ולי
 בית־החולים מספק גולדשטיין

 וטיפול בגדים אוכל, רק למצורעיו
 הסגל מלבד איש, העז לא בעבר רפואי.

ביש החולים למקום. להיכנס הרפואי,
 חדריהם. את ניקו כיבסו, לעצמם, לו

 מה, לזמן לגופם הניחו וכשהחיידקים
 ביקרו בסרטים, צפו לעיר, יצאו אף

במיסעדות. אכלו במיספרות,
 החולים. הזדקנו השנים במשך

 ולבלות לעבוד יכולים אינם רובם
בעי ריפוי בלי לבית־החולים. מחוץ
הופ — תרבות פעולות סיפריה, סוק,
משמים. זוחל, לסיוט שעות־הפנאי כות

 הציבעונית מכשיר״הטלוויזיה וכן
״אבל ידיד. גם אלא מכשיר, רק אינו

 שטוחים, אבי□
 מעוותות, ידיים

- נפוחות רגליים
מיקרים יש אר

גרועים יותר
 פנימי, וסבל עצבנות מרוב לפעמים,

בטלווי לצפות אפילו מסוגל לא אני
 אני שנים 30״ החולים. אחר אומר זיה,״
 חזקים. מכאבים סובל שנים 11 כאן.

משתעמם." — הזמן בשאר
 של פניו כלא? פיתאום מה כלא?

 הוא בקושי אך מחווירות, גולדשטיין
 הם פתוחות. ״הדלתות בכעסו. שולט
לצאת!" יכולים תמיד

מעוו שצורתו חולה יילד לאן לאן?
נטשוהו? מישפחתו ובני תת

מתרפס— מ
 מהשיגרה חריגה של שבריר ל ^

 צפוי לא ביקור החולים. את *■מרגש
 ״אין התקהלות. מעורר גולדשטיין של
רג שכפות החולה, אומר נעליים,״ לי

 לא ״אני מאצבעותיהן. נתייתמו ליו
תק אין רגילות. נעליים לנעול יכול
 לי תביא ומתי מיוחדות. לנעליים ציב
 גולדשטיין? מר שהבטחת, החליל את

גולד מר לך, רבה תודה השישי? ביום
 מישרד־ של בחלוק לבוש שטיין!"

 מבט מקל־הליכה, על נשען הבריאות,
 תלוי היה חייו שכל מי של מתרפס

באחרים.
מת לדרכו, הולך כשגולדשטיין

 שב- ספסל־העץ על החולים יישבים
 המוקדמת, השעה למרות מיסדרון.

 ״אני בין־ערביים. באור המיסדרון אפוף
 קמה מישהי. אומרת חושד,״ אוהבת לא

לחדרה. הליכון על מדדה בכבדות,
 בשתיקה. בה מביטים הנותרים

 ידיים כפות שטוחים, אפים לכולם
 בנעלי־בית. נפוחות רגליים מעוותות,

 בבדיחות־הרעת, שהתחילה השיחה,
 יש ״בחוץ נאנח. ראובן למחלות. גלשה

 ושמעתי למשל. סרטן, איומות. מחלות
 קטנים ילדים מחלת־זיקנה. גם שיש

 יש כן, זקנים. כמו פיתאום נראים
 מהמיקרה גרועים יותר הרבה מיקרים
שלנו!״

■1 ;,כיליבו שרה ■■■■■■ש

של בת־אחיו
לא יו ח ל מ ה

בעוב השתתפה
השבוע שנעור
לא היא לזכרו.
נוטיס קיבלה

 וייל, קורט לערב כרטיסים לי ״אין
מרום. חנה אמרה ״,שם. אהיה לא ולבן

 ב־ אך אזרח. לכל לקרות יבול זה
 חגה כי יחף. הולד הסנדלר זה מיקרה
 בבל אלמונית אזרחית מנהריה, מרום
 קורט של בת־אחיו היא השנה, ימות
וייל.

הישר הפסטיבל הקדיש השבוע
בין וייל. קורט ליצירות ערב אלי

"|1 ן1ך  ש־ בפי וייל, קורט \|
ו 11-1 \1 בברלין(למע צולם 1

בנהריה. (למטה) מרום וחנה לה)

►
 בשם אחת מערכה בת אוסרה השאר:

בימ ביצוע פי על החטאים״, ״שיבעת
בר ו״רקוויאם ברבט, ברטולט של תי

 הזמינו לא הפסטיבל עורכי לינאי״.
 על בלל ידעו שלא מפני בת־אחיו, את

קיומה.
 מופיע עירא, מרום, חנה של בנה

ב כצייר הפסטיבל, במיסגרת הוא אף
 האמן״, ב״בית המתקיימת תערוכה

אל״. ללא מיתוס בשם.אל,
 בת־האח את גילתה וייט אוריאלה

 של ילדותו על לה סיפרה וזו הצנועה,
 עם האמיתיים יחסיו מישסחתו, וייל,

וכר. ברכט ברטולט
פני או של הצגת־הבכורה ^

/  אמר ,1929 בברלין בגרוש, פרה ) /
 מוריד אני טוב, לא זה לאמי: וייל קורט

 סבל מטיבעו. חששן היה הוא זה. את
הופעת־ כל לפני נוראיות. מפוביות


