
א ״
ורו באוטובוס נוסע תה
 לרדת קם שלא אדם אה

 ליד יושבת את הסופית. בתחנה
 הפנים עם נופל מולך ומישהו השולחן,

 נחנק, מישהו צלחת־המרק. לתוך
 מכחיל. פתאום הילד התחשמל, מישהו
 בלומה דודה עצות. ויתנו יעמדו כולם
 השכן ושרגא מים, עליו לשפוך תגיד
 לשום תקשיבו אל סטירות. לתת ייעץ

 ותעשו־ קדימה צעד תצעדו הערה.
 היום.״ אתכם שאלמד מה בדיוק

 צעיר נויטל, גלעד הוא הדובר
 שמעביר מרץ, ומלא ממשוקף בלונדי

 קורס־החייאה שבוע, מדי בהתנדבות,
 בתל־ בזל ברחוב אחם, דויד מגן בבית
אביב.

 ומזה במיקצועו, מישפטן הוא גלעד
 שחל בניידת עובד שנים שלוש

 הוא שנה חצי מזה (שרות־חולי־לב).
קורס־ההחייאה. את בהתנדבות מעביר

 אולם־ ערב. לפנות וחצי 6 השעה
 עדיין אדום דויד מנן בבניין ההרצאות

 שולחן על שם. נמצא גלעד רק ריק.
 בלונדית בובת־הדגמה שוכבת המרצים
 לאיו־ שבוע מדי הזוכה חזה, חשופת

מבאי־הקורס. פעולות״הנשמה ספור
 מזה,״ נהנית היא לה, מפריע לא׳ ,זה

המדריך. מתבדח
 מסביר: הוא המשתתפים מיעוט את

 חשוב כמה יודעים ברובם ,אנשים
 לקורס באים לא אבל חיי־אדם, להציל

 קיומו. על יודעים אינם שהם מפני
 חוששים שהם היא וחשובה אחרת סיבה
 פעולת את לבצע יצליחו שלא

 מעדיפים הם העיקה אבל ההחייאה.
 הזה.״ המפחיד הנושא את להדחיק

 מבקש ״כשאני גלעד: צוחק כך על
 הקורם, את ולעבור לבוא שלי ממכרים

 שלישי ,ביום תירוצים: להם יש תמיד
 לא החבר. מתרץ חתונה', לי יש הזה

 שלישי ביום תבוא אומר, אני נורא,
 יש הבא שלישי ,ביום עונה: והוא הבא.

 אז — לו אומר ואני בר־מיצווה: לי
 ,ביום והוא: שאחריו. שלישי ביום תבוא

 עד וככה לי...׳ יש אחריו שלישי
 ברירה לו אין התירוצים, לו שנגמרים

 לקורס.״ מגיע והוא
שעות, שלוש נמשך קורס־ההחייאה

 לקורס באו (משמאל) פוכר ושמזאל אסתר הזוגהבת
 לקורס בא חובש־הכיפה יהלומי שדד בתם. בעיקבות

האחרון. ברגע וניצל שנחנק ,1ת1לבן־אח שאירע מיקרה בע־קבות ךלציון,1םראש
 שסערה ה״מליך, שיטת את הסבה על מדנים נלעדהמוזר הזוג

בגופו, שנתקע זר עצם בגלל הנחנק לארם לנחם
ת.1תינזק בעיקר ממסת, להציל היכולה ללמידה, קלה שיטה העצם. את לפלוט

;,?70 מ״״מ חברה מחפשים וגם
החפק. את ת1םחפש הן ם1בתצל לעזור. אוהמת נם1 למשפחה חאסת הן כי

לעשות? מה יודע אתה האם מנחיל. התינוק המרק. לתור טפל חברו של הראש מתמוטט. שלו אבא


