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 )15 מעמוד (המשך
 נכנסנו עיוניים שיעורים כמה ״אחרי
ה לחדר־הדיסקציה. הראשונה בפעם

 נשיר, לא נצחק, שלא ביקשו מדריכים
 ואסור לאכול אסור כלי־נגינה. נביא לא

 כבוד מפני סתמיות, שיחות לשוחח
המת.

אף־א־ אבל התרגשנו. מאוד ״כולנו
ה הרקות הקיא. או התעלף לא חד

ב הקשות עבורי היו בחדר ראשונות
מ בגופות מלא ענק, האולם יותר.

מזעזע. מראה זה לבן. בסדין כוסות
 נקבצים סטודנטים חמישה ״כל

 אנטומיה. ללמוד ומתחילים גופה סביב
 בית־ את מנתחים הראשון בשיעור

 מבית״ה־ רק הסדין את מסירים החזה.
 עורה השניה. בפעם נדהמתי אז חזה.
 במשך משומרת שהיתה הגופה, של

 צפוד, נראה בפורמלין, תקופת־מה
 עשוי היה כאילו וצמוק, קשה

מפלסטיק.
 תהליך בגלל לנתח. ״מתחילים

 ובזמן בתרידים הדם נקרש השימור,
 כמה אחרי מהגופה. דם נוזל לא הניתוח

 בעבורה. ושוקעים המתח חולף דקות
 אחר־ הבטן, את מנתחים השני בשיעור

 את ולבסוף הגפיים את האגן, את כך
הראש.
 לניתוח־הראש, כשמגיעים ״רק
 רגע וזה מהפנים. הסדין את מסירים

 לשכנע הצלחתי עכשיו עד עם קשה.
 טכני, משהו עושה שאני עצמי את

ה הצד מתגלה פיתאום יבש, אפילו
אישי.

 השיעורים, בזמן שצוחקים ״קורה
 איתה, משוחחים שם, לגופה מעניקים

 עשה מה האדם, היה מי לנחש מנסים
 מתייחסים אנחנו ככלל אבל בחייו.
 המיבחן, בגלל בעיקר ברצינות, לנושא
ומפחיד. קשה שהוא

 נעוצים גופה בכל המיבחן, ״בזמן
 צריכים ואנחנו ריגלונים, שלושה
 האיבר את ולזהות לגופה מגופה לעבור

 וריד זה בדרך־כלל הדגלון. נעוץ שבו
נידח. שריר או עצב קטן,

בני הכרוכה אי-הנעימות ״למרות
 רפואה ללמוד אי־אפשר גופות, תוח
 אנטומיות, בובות יש אומנם זה. בלי
 מבינים לא גופה פותחים שלא עד אבל
 הוא איך פועל, הוא איך האדם, גוף את

באמת." נראה
 למישפחה הגופה מוחזרת בירושלים

ב בתל־אביב הפטירה. יום אחרי שנה
שנים. שלוש תוך

 אבא שבעצם לנו התברר ״פיתאום
 אומרת הקבורה,״ בעיית את פתר לא

 שנה ״אחרי ז׳בוטינסקי־רובין. הד״ר
 לקבור החלטנו מחדש. התעורר הנושא

 מינימאלי, דתי בטקס הוריו ליד אותו
מ גינונים שום בלי שצריך, מה רק

יותרים.
 המאוחרת הקבורה בעיקבות ״האבל

 המוות, אחרי שנה יותר. סבוך הופך
 פית־ קצת. להירגע מצליחים כשכבר

 את המחריפה הלוויה נערכת אום
 תקופת־ את והמאריכה תחושת־האבל,

השיקום."
 של גופותיהם נקברות בירושלים

 מיוחדת בחלקה ארון, בתוך התורמים
 בקשת על־פי ניתן, בהר־המנוחות.

 בבית־קברות גם לקבור המישפחה,
 קיברי־ של גודלם שבגלל אלא אחר,

 מקברים יותר גדולים שהם הארון,
 התורמים את לקבור אי־אפשר רגילים,

בהר־הזיתים. או בסנהדריה
 נקברות לצמיתות שנתרמו גופות

 דיני לפי שנים, מיספר אחרי כן, גם
 בלי התורם, נמנה שעימה הדתית העדה

 נותרים לעתים למישפחה. דבר להודיע
 הנקברים חלקים, כמה רק כזו מגופה
בשלמותה. הגופה היו כאילו

 את אתרום אני שגם בטוחה לא ״אני
 טורניק. מרים אומרת למדע,״ גופתי

 חודשים לפני נפטרה תורמת, שאמה,
ספורים.

 את אהבה לא היא אמא. את ״הבנתי
 את לקבל קשה לה היה הדתי. המימסד

ה אולם אותה. יקברו שהרבנים זה
 היא קבורה להיות שבמקום מחשבה

לר בית־הספר של במקררים מסתובבת
לא־פחות. קשה פואה,

 כמונו לאנשים האידיאלי ״הפיתרון
 קבורה של כלשהי נוסחה מציאת הוא

 למות נוכל אנחנו שגם כדי חילונית,
בשקט."
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 )17 מעמוד (המשך
 מפי הם אבל צודק, שאני לי אומרים

אלי ממושב אשתי מהאסיפה. חדים
 שהיא אמרה ו', בכיתה שלי, והבת שיב,
 היא באלישיב. לגור בקיץ לעבור רוצה

במושב. העוינות את מרגישה
 מישהי איתי, מדבר לא הכפר ״רוב

 לי ואמרה לעפולה טרמפ אותי לקחה
 חושש אני זה. בגלל צרות לה שיעשו

אותי. לדרוס מסוגלים שהם
 ללא כך, חי אני שנים וחצי ״שלוש

 אשתי המישפחה. את לי הרסו פרנסה,
 לא היא וקטסטרופה. יאוש של במצב
 מפני חוששת היא לעשות. מה יודעת

 לסבול יכולה לא היא אבל העיתונות,
העוינות. עומס תחת נמעכת היא יותר.

 שנה 25 עבדנו יפה, בית לנו ״יש
 ביפאן, ,25 בגיל בן לי יש כך. לשם
 * הצרות כל בגלל לחזור חושש והוא

ו| לי אמר מהשכנים מישהו האלה.  י
 הכי הבית לך שיש לך מספיק ,לא אחד:
 עופות׳?״ צריך גם אתה בכפר, יפה

 ״תחשבו המושב: מתושבות ואחת
 השתגע שלם שכפר יתכן זה האם לבד,
סירבה היא נורמאלי?" סורפין ורק

להזדהות.

 לא גזית, צביקה המושב, יזבר ך
להש ניסה לא וגם להתחמק, ניסה ^

אמר: הוא מיץ.
 של תביעתו על דיון כעת ״מתנהל

 ה־ בוועדה פטימיס, טון 160ל־ סורפין
 הי־ ,דעתנו לפי התנועה. של מישפטית

 המושב, חברי לכל שווה מיכסה לו תה
 היו אבל לשנה. טון 30ל־ 28 בין כלומר
 ה־ את אכפה לא שמועצת־הלול שנים

יו גידלו אחרים חברים ולכן מיכסות,
 סור־ גם עשה וכך שלהם, מהמיכסה תר

פין.
מ נבנה שלו החדיש ״בית־האימון

 לסור־ החלטתנו. פי על המושב, כספי
 גייסנו אחת. פרוטה אף היתה לא פין

 ו־ שלנו, ובערבות בהלוואות כספים
 שהכל מובן הלול. את בנה סורפין
 להחזיר חייב היה והוא בכרטיסו נרשם

 אלף 150 לנו חייב נשאר הוא הכסף. את
דולר."

 גידול לצורך נבנה האימון ״בית
 שיכולנו, כמה כל לו איפשרנו הודוניס.

 שנפסקו ברגע לגדל הפסיק הוא אבל
להודונים. ההזמנות

 לגמור הסדר הציע רם־און ״מושב
 150 של החוב את ולחסל העניין את

 כל כעת אבל סורפין. של דולר אלף
 המישפטית הוועדה לפני נמצא העניין
 עבורנו. בית־מישפט שהיא שלנו,
 ולספר היריעה את להרחיב שמח הייתי

 ייעוץ, קיבלתי לא אבל דברים, עוד
 ועל לדבר לי מותר מה על יודע ואינני

לא. מה
 הגיש סורפין השמאות, זיוף ״בענין

 תחקור, והמישטרה למישטרה תלונות
לדברים. נכונים אנחנו

מ לא אני הקלצ׳ניקוב נושא ״את
 לקחו אם אבל בו. טיפלתי לא כי כיר,
 שמיש־ מאמין לא אני הנשק, את ממנו

 צריך סתם. דברים עושה טרת־ישראל
 חשש מי יודע לא אני אותם. לשאול

 יודע לא גם ואני חשש, ומה מסורפין
 הוא ואם חשב, לא או חשב סורפין מה

לא. או לכך מסוגל
 והוא סורפין החבר יצר הבעיה ״את

למ הגיע כיצד דוח לעצמו לתת חייב
 הצענו מישפחות, 50 כאן חיות הזה. צב
לק ללכת וניסינו שונים פיתרונות לו

 תנאים לו הצענו הדרך. במירב ראתו
 המשק תיפקוד על שיענה ופיתרון

 ולהחזיק חובו את להחזיר ויוכל שלו
 חשב כי הכל, דחה הוא אבל קיומו. את

בתביעתו." שיזכה
 לרעתו יהיה מה הגיזבר את שאלנו

 שהייתי ״הלוואי אמר: והוא העניין, סוף
 המישפטית שהוועדה מקווה אני יודע!

החל לפי נפעל ואנחנו מהר תחליט
 סורפין אל מתייחסת רם־און טותיה.

 החלטה שתהיה עד אחר, חבר כל כאל
המישפטית." בוועדה בעניינו
 באסיפה מכות שהיו הדבר נכון האם
 ״היום צביקה: נפצע? וסורפין השבוע

עפו במישטרת לחקירה אנשים הלכו
 תלונותיו על נחקרו הם זה, בעניין לה
 שהוגשו, תלונות־הנגד ועל סורפין של

תחליט.״ והמישטרה
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