
הקורונהעלשגברהאיש
עמיבןליאורtg;האישהבזכות

ביטיפלתאתיי
אותי.והצלת
ליטשיתואת
ראשבאבוגם

הקורונהואתהלילהאתישרודשלאחששוהרופאיםלמיון,הגיעחייםכשדיוויד
להחלמהאותושדוחףהמנועהיאומאזלוותר,סירבהאביבהאשתואבל

ומונשםמורדםהיהשבהםהחודשיםבשלושתהעאבלע,דרךבשיחות

לוינשטיין,בביתעכשיו,וגםלבודוםמערכותקריסתפעמייםכשעברבתפילות,
אתונחתןבעולם.נטייל"אנחנוריקודאפילוומתרגלללכתמחדשלומדכשהוא

כיף"לנו"יהיהומבטיחה:אביבהלואומרתנכדים",לנויביאווהםהילדים.

בןליא!!־ $TS1$ליא!!בן$TS1$$DN2$ליא!!בן$DN2$שחרטל©צילומים:עמי

."אניהשיקוםתהליך

עלחבלסלסהרקדן

הזמן.עודאחזורלזה"

חרחורהןשלךהאחרונותכשהמיליםקורונה.הקוד

לפנירגעהנשמה,מכונתבוכנתרחשואזוהשתנקויות,
המגפה.שכפתהבריחוקלקבורהמובאשאתה

להיותיכוללאמתהקרובים.שליותרהיאהעצבות

כנראה.עצוב.

שקורהמהזהאבללרקוד.יכוללאגםכנראההוא

במהירות,הידרדרומצבובקורונהשחלההאישעכשיו.
TS1$$פע:TS1$$פע־שעברחודשים,שלושהבמשךוהונשםשהורדם

$DN2$:פע$DN2$משפחתופעםובכללב,ודוםמערכות,קריסתמיים

מתרומםהאחרונים,רגעיושאלומהדשהתבשרה

סוחףואזהחדר,במרכזנעמדהראיון,באמצעמההליכון

פור",טריטו"ייאןבצ׳אטה.לריקודשלידוהאישהאת
והיאאותה.ומסובבומסתובב,הצעדים,עלמורההוא

ממבוכה.אולימאושר.אוליבקול.צוחקתזורחת,

כשיחזרוותכף,שנה.32אשתואביבה.להקוראים

דרךיוםכלשעותאליודיברהאיךתספרהיאלשבת,
עםמקחשיחותניהלהואיךהכרה.חסרכשהיהטאבלט

אתתיעדהכדיותוךהרופאים.אלוהתחננהאלוהים.

ולאהיד.אתלותחזיקהיאואזלחיים.שלוהחזרהמסע

שיח־לאהאחרוניםהחודשיםשבשבעתכמותשחרר,

ררה.

$TS1$.שיחררה$TS1$

$DN2$.שיחררה$DN2$נורא.חזקמשכולמעלהכששםגם

ילדים.חיתנולאלו.תסבירהיאהספקנו,לאעוד

לאצעיר,אתהעכשיו?שתלךלמהנכדים.גידלנולא

מעלשובבותבעינייםבהיתבונןוהוארע.כלוםעשית
מת־בכבדות.יאמרהחיים",אתליהצלת"אתהמסכה.

נשף.

$TS1$.מתנשף$TS1$

$DN2$.מתנשף$DN2$מילה.כלמודד

מהסרטןקשהיותר

אהבה.עלפחות,ולאמחלה.עלסיפורזה

לאהואהזהההפי־אנדגםאבלטוב.סוףעםסיפורזה

ושיקוםדופק.כלעלמלחמהישפההוליוודי.בדיוק

ביתבמסדרונותעכשיומזדחלהטובהסוףפהמייסר.

קשייובשללזכור.מתקשההליכון.בעזרתלוינשטיין

עלמשגיחההיא,ומאחוריולקיבה.ישירותניזוןבליעה
שלה.האישצעדי

לאזוקודם,היהה"חי"הידיווידאתתפסהנגיף
מארצות־הב־טיסהעלכשהיההקורונהשלתוספת

רית.

$TS1$.מארצותהברית$TS1$

$DN2$.מארצותהברית$DN2$מר־התגוררו,69היא,66בןהואודיוויד,אביבה

בית

$TS1$מרבית$TS1$

$DN2$מרבית$DN2$התפרנסווהתאהבו.הכירוגםשםבניו־יורק.חייהם

נתן,שהבניםלאחרנדל"ן.כךואחרבמכוניות,מסחר

המש־בצבא,קרבייםלתפקידיםהתגייסו,26ודין,,30

פחה

$TS1$המשפחה$TS1$

$DN2$המשפחה$DN2$לנתניה.ארצה,לחזורהחליטה
בסר־דיווידחלהשניםששלפני

טן

$TS1$בסרטן$TS1$

$DN2$בסרטן$DN2$.מתארתפור","סטייג׳לימפומה

מזה.שייצאהאמינו"לאאביבה,

כאילוזהאתועברנלחםהואאבל
כדורלקחלאכךאחרחולה.היהלא

ראש".לכאבאחד

בק־הסרטןאת"עברתידיוויד:
לילות.

$TS1$.בקלילות$TS1$
$DN2$.בקלילות$DN2$.בינכנסההקורונהבהליכה

מהסרטן".יותר
באמצעטיסה,מאותהכשחזר

אביבהלבידוד,ונכנסהשנה,מארס

"הכנסתיבסדר.לאשמשהוהרגישה

התק־הרבה.ישןהואמלא.חזרהמגשלחדר,אוכללו
שרתי

$TS1$התקשרתי$TS1$
$DN2$התקשרתי$DN2$הואאזלא?משתעל?חום,לו׳ישששאל:לרופא

לדרייב־נסענוקורונה.בדיקתעלהתעקשתיבסדר׳.

אין,

$TS1$,לדרייבאין$TS1$

$DN2$,לדרייבאין$DN2$שלילי".יצא

"כברמשחזר,דיווידהבידוד",שלהשני"בשבוע

מהמיטה".לקוםיכולתילאהפנים.עלהרגשתי

הקרסול.ידעלברגל,נפיחותראיתי"ואזאביבה:
זהלמיון.׳מידאמר:הואלרופא.התקשרתיואדום.

שמתילאמבולנס,חיכיתילאדם.קרישכמולונשמע

מה־שעהרבעאנחנולרגע,ומרגעונסענו.באוטואותו

בית

$TS1$מהבית$TS1$

$DN2$מהבית$DN2$,ויותר.יותרגרועהנהייתשלוהנשימהללניאדו

עודלהיותאמורהיהחייםחידיוויד

$I$1STטה$$1STהט־2,500כמעטשלברשימהשם

$2ND$טהI$2ND$.המדדיםבכך.ספקבכללהיהלאתים

מקוטלגלהיותאותוייעדוהרפואיים
משנהתיקייתקורונה,התיקייהתהת

ההחייאה.מאמציכשלומשנהתת־תיקייתרקע,מחלות

משפחהבןללאבהכנעה,להיותיועדהמפההליכתו

לנשימה.אחרוןאווירבדלאחרמגששאותו,שילטף

להתעכבמקוםכשאיןמהעולם,ככהלהיפרדעצוב
בשםדיכאילוחייך.פתאוםחלפומדועההסברעל

עמוד 1



אותולקבורהתכוונהאיפהאשתואתשאלשבועלפנילוינשטיין.בביתואביבהדיוויד

1/n־־

ואמר־למיוןנכנסתיבאוטו׳.׳תישאר"ביקשתי,

תי

$TS1$ואמרתי$TS1$

$DN2$ואמרתי$DN2$:קשהשלוהמצבכולם.עםאותושמהלא׳אנישם
שאח־ביקשוהאחות.עםצדדיבחדראותושמומאוד.

כה

$TS1$שאחכה$TS1$

$DN2$שאחכה$DN2$אותי׳השארתמתקשר:דיווידהקורונה.בגללבחוץ

מהמיון:מתקשריםואזבודקים׳.׳רקאמרתי:לבד.
אחרתמיד,במכונהאותומנשימיםאנחנוחיים,׳גברת

שאל־למיון.שהגענומהרגעשעהחציהיהזהמת׳.הוא
תי:

$TS1$:שאלתי$TS1$
$DN2$:שאלתי$DN2$מערכות׳.בקריסת׳הואענו:להנשים?׳פתאום׳איך
הגענוהסכמה.עלאותילהחתיםיצאוואחותרופא

יצאשנייה,קורונהבדיקתאזלועשואגב,ה־99.בדקה

חיובי".השלישיתבבדיקהרקשלילי.

הראשוניםהקשיםהקורונהמחוליאחדהיהדיוויד

השבועיאמרבלניאדו",קשההכי"החולהבישראל.

החולים,בביתהנמרץהטיפולמנהלשפירו,מוריםר"ד
לו".היההקורונה,שלאפשריסיבוך"כל

"וכלאביבה,ממשיכהנמרץ",לטיפולאותו"לקחו

עםאניובביתהביתה.לכילי,אומריםבאוטו.אניהזמן

מלניאדו:מתקשריםשם.אותוהשארתיאשם.רגשות

מצבשעות.כמהעודיחיהשהואבטוחיםלא׳אנחנו

שרדהואאםייתכן.לא׳זהאומרת:אניקריטי־קריטי׳.

קורו־בגללשילךלהיותיכוללאקשה,הכיהסרטןאת
נה.

$TS1$.קורונה$TS1$
$DN2$.קורונה$DN2$גדול׳".פייטרהוא

לו.קרשלובות.ידיומורכן,ראשומקשיב.דיוויד

מכיר.הואעכשיותאמרשאביבההדבריםכלאתלא

ואזלו.אומרתהיאלדעת",צריךאתה"מצטערת,

הואמהמיון?"אליישהתקשרתזוכר"אתהשואלת:

בשלילה.משיב

ע1ב1תובחמתשקרים

נמרץ.מהטיפולתיעוד
מלביןאדםעליהשוכבירוקים־לבנים.סדיניםמיטה.
ובר־צינורות.הרבהעצומות,עיניופעור,פיושיער,

קע

$TS1$וברקע$TS1$

$DN2$וברקע$DN2$מותק",אייזיודאופןפליז"דיוויד,אישה.שלקול

בעלהשללחדרשהוכנסהאייפדדרךמפצירהאביבה
לנותהיהיבואו.ודיןנתןמעטעוד"הנה,ההכרה,חסר

העינייםאתתפתחיו.לאבאיימאמי.גדולהשמחה

מאמי".תפתחבבקשה.

מבק־אניליבי.אהובבךגאהאני"דיוויד,סרטון:ועוד
שת

$TS1$מבקשת$TS1$
$DN2$מבקשת$DN2$נתןגדול.גיבורגיבור,אתהלהילחם.להמשיךממך

תאריך.לקבועכדילךמחכיםאנחנומתחתן.שלנוהבן
ליאקנהואניחליפה.ונמדודאיתושתלךמחכיםאנחנו

תילחםאתהתוותר.לאאתהאזנהדר.ויהיהיפה.שמלה

בבקשה".בבקשה.תתעורר.בבקשהבריא.ותהיה
והיאומונשם.מורדםדיווידשכבחודשיםשלושה

דרךאליומדברתבחדר.המונחלמסךמבעדאיתו.

׳אנילצוות:אמרתילבקר,יכולנושלא"בגללהאייפד.

הת־מורדם.הואלי:אמרויום־יום׳.אותישישמערוצה

עקשתי.

$TS1$.התעקשתי$TS1$

$DN2$.התעקשתי$DN2$׳דיווידביקשתי:בינינו.אנגליתמדבריםאנחנו

אותו.לעודדכדישיקרתיכלום.והואאפוגטאפ,גט

כשתקום.יקרהזהמתחתן,נתןשלנו׳הבןלו:אמרתי
באמתהזההילדתאמינו,לאהאבא׳.אתהבך.תלויזה

וגםשעות.איתומדברתאנייוםוכלעכשיו.מתחתן

הרופאיםאתרואהאניהאייפדודרךהמשפחה.בנישאר

שיתעו־מתחננתאותישומעיםבוכים,מסביבוהאחיות

רר.

$TS1$.שיתעורר$TS1$

$DN2$.שיתעורר$DN2$שומע".שהואבטוחהאנימדבריםוכשאנחנו
מערכות.קריסתשובהרדמה,שלכחודשייםאחרי

יוד־לא"מצטערים,משחזרת,היאמתקשר","הרופא

עים

$TS1$יודעים$TS1$

$DN2$יודעים$DN2$לבוארוצהאנידקות.כמהעודיחיההואאםלהגיד

מאוחריותרטיפהובשלבקורונה.אי־אפשר,אבלאליו.

טיפולמנהלשפירו,מוריםד"רלב.דוםמקבלהוא

החוליםלביתבשבתבמיוחדנוסעדתי,רופאנמרץ,

אותו.ומציל

כמהעודנשארוהרופאים.אתלשמועזהקשה"והכי

בחודשיםאותך.שגומרדברזהימים.כמהעודשעות,

להתקשריכוללאגםאתהשנה.ב־02הזדקנתיהאלה
לדעת,צריכיםהםלהכאיב.זה.אתלהםלהגידלילדים
לרופאים,אמרתייתגבר.כןשהואידעתיאניאבל

הורדם.שבוהרגעאתלאכלום.זוכרלאדיוויד

שיחותאתלאהתעורר.שבוהרגעאתלא

אניעכשיואיתי.הולךמהידעתי"לאהעאבלע.

אנדרגראונד"להיות:צריךהייתיאיפהמבין

נשארוהרופאים.אתלשמועזהקשה"הכיאביבה:

׳אתםלהם,אמרתיימים.כמהעודשעות,כמהעוד

בןחייםחידודלוקוראיםיתעורר.הואתראו,
ימות?׳"הואאיךאזשלו.אמאזושמחהשמחה.

חידודשלו.השםאתתראויתעורר.הואתראו,׳אתם

ימות?׳הואאיךאזשלו.אמאזושמחהשמחה.בןחיים

ומדברתבביתלבדיושבתעצמיאתזוכרת"אני

ניסיונות.הרבהכךבכלאותנו׳העמדתאלוהים:עם

חזקה.מכהעודעכשיולנוונתתסרטן.עלהתגברנו

לנותןאותנו.תצילשלנו.במשפחהתפגעאלבבקשה,

אתלנותעצוראלהמים.מעלהראשאתלהריםאוויר

מדברתמשוגעת,אנימה,לעצמי:אומרתואניהחיים.

בחו"ל,בארץ,שסביבנומימכלביקשתיאלוהים?עם
אנשים".אלפיכנסת,בתימאותבשבילו.שיתפלל

מנידהואמשהו.זוכרהואאםדיווידאתשואלאני

הרגעאתלאהורדם.שבוהרגעאתלאלשלילה.בידיו

שמעתי"לאהטאבלט.שיחותאתלאהתעורר.שבו

עכשיואיתי.הולךמהידעתי"לאאומר,הואכלום",

הואאנדרגראונד",להיות.צריךהייתיאיפהמביןאני

מל־שייצאלפנישוביחלשלוהזיכרוןלרצפה.מצביע

וענבים,אבטיחיםפירות.לותביאכשאביבהניאדו,

המציאות.חוזרתמבחינתוכאן

ברגע.הייתהלאדיווידשלההתעוררות
?ס מונשם,שוכב,הואתמונות.עלעובריםאנחנו
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שניהלשברירההכרהחסרשלעיניורגעאבל
לאשסופוחיוךעםאביבההמסךועלממצמצות.

"הלבהמגפה.שאחריהיוםכמואוקיינוס.כמונראה.
ההרגשה.אתכךאחרתתארלשניים"נפתח

פעם"כלמשחזרתהיאבהדרגה"אותולהעיר"ניסו
ושובאותו.שמסכןחיידקמקבלהואנדנדה.כמושניסו

שבועייםשלונלחם.והואמעמד.שיחזיקבטוחים
אומרדיןלבוא.יכולנוכבראזשהתעורר.עדלקחשה
כאמאליתישבר'.לאאתהתתעורר.אתה'אבאלו
אתלומחזיק"דיןנחנקשלההקוללראות"קשההיה
שלם.עולםהיהזהלוחץ.ודיווידשילחץ.מבקשהיד.
האף.לידלושםנתן.ושלשלושייבאפטרהביאדיןואז
שאיאפשרדבריםאלההראש.אתקצתמזיזודיוויד

מאמיניםלאאנחנולכיסא.אותומורידיםואזלשכוח.
אתרואיםשאתםכמולרופאיםאמרתיבכיסאיושב
הרגליים".עלייצאהואהמיטהעלפלאטדיוויד

פניויולי.בתחילתכבראנחנוסרטון.באמתוהנה
תומצוותנשותהליכוןעםפחותקילומצומקות

נושם.בקושיראשלהריםנאבקרגלייםגוררבו
מו"וכולםלקיים.צריךאביבהשלההבטחותאבל
גיבור'.'אתהלו"אומריםמתארתהיאכפיים"חאים
לצאתאפשרתקווה.נתןהואמלניאדוכשיצאובאמת
מתים".הרבהכשמסביבכזהממצבגם

הגוףשמאחוריהאדם

לשיקוםהרפואילמרכזדיווידהועברמלניאדו
מחשםשוקמולאלפניוחלק.הלךלאלוינשטיין.
אביבהכוחפהגםהראשון.היהדיווידקורונה.לימי
להתערב.נאלץ

משחזרתהיאלא"בהתחלהאמרולוינשטיין"בבית
הקורובגלללהיכנס.נתנולשם.לנסוע"החלטתי
נשארת.שאניאמרתיפגישה.קבעתישלאובגללנה
עליי.לרחםהתחילובביטחוןבשער.שעותחיכיתי
תרחמומבוגרתאמאפה'יששיגידומהםביקשתי
אנימהרופא.מכתבלתתכדישאכנסהסכימועליה'.
'לפניומבקשתהעובדותלאחתהמכתבאתנותנת

חינם.כלוםמבקשתלאאניאותי.תשמעיקוראתשאת
גזרעליולגזורישסיבהאיזההחולים.מקופתלומגיע
זזהלאשאניאמרתיובכיתי.עלינוסיפרתימוות'דין

הבי'לכיאומרתבוכהעליימסתכלתוהיא
יכולהלאבאוטו.יושבתיצאתיהכל'.אעשהאניתה
הואמתקשרתהיאואזלמעלה.עינייםמרימהלנהוג.
התקבל".

הצרכיםמהלדעתהתחוםאתללמודצריכים"היינו
שיקוםתוכניתולבנותקורונהאחרילמטופליםשצפויים
המחלקהמנהלתאשרדבורהד"רמסבירהמתאימה"
לוודאגםצריך"היהלוינשטיין.בביתג'מוחילשיקום
פגיעים".חלקםהמטופליםשאראתמסכניםלאשאנחנו
חלש"מאודהגיע.דיווידאיךמצויןזוכרתאשרד"ר

משפטלדבראולזוזיכולהיהבקושי
נשימה"קוצרמתארתהיאברצף"
בסיסיתבהתמצאותקשייםבדיבור.
בתטופלהואהוראות.בהבנת
המובתחוםוגםהקוגניטיביחום
השריריםלחיזוקתרגיליםטורי
קוגניטיבי.תרגולסיבולתשיפור
סיעומאדםאבלקשייםעדיין
עצמאי.להיותלחזורלועזרנודי
עומדפתאוםאותורואה"וכשאתה
משהוומבקשהאחיותבתחנתלבד
מרגשהיהבעיקרמרגש.מאודזה
נרגעים.אביבהואתאותולראות
שלחודשיםשלושהאחריומחייכים.
חרדמאודאלינוהגיעהואקשהמחלה
גרמוהקוגניטיבייםוהקשייםותשוש
שהסברנומהכלאתהביןשלאלכך
שמחתואזבכלל.חייךלאוהואלו.
אתרואהאתהופתאוםחזרה.החיים
בו".שמטפליםהגוףשמאחוריהאדם

מאזבערךחודשיםשבעהלאחרונה
עדייןהואלביתו.שוחררדיווידשחלה
לוינשטייןבביתלטיפוליםמגיע
סומנה.המטרהאבלארוכהעודהדרך
ולחזורלהשתפרלהתחזקלו"חשוב
אנקרירחלמספרתלרקוד"
"הואלוינשטייןבביתזיותרפיסטית
כדיהטיפוללשעותמעברמגיעהיה
הטיפולים".בחדרעצמאיתלתרגל

הזמן"עלחבלסלסהרקדן"אני
פהשהראיתי"מהמאשרדיוויד
הכרתיבניויורקאפס.זהכשרקדתי
לאעודאניהסלסה.מועדוניכלאת
לזה".אחזוראניאבלשם.

אומרת.אביבהאיתך"אבוא"אני
עדאיתיתישארי"ואתדיוויד
מאוחר".

שבאמתמהשבסוףאומרהואואז
מהכיחיובייםלהישארזהחשוב
בראש.אצלנושישמהזהשקובע
הואשבועשלפנילמרותבתודעה.
לקהתכוונהאיפהאביבהשאל

שאלה.לוהתפלקהסתםאותו.בור
ההרג"זומסכםמחדש"שנולדתימרגיש

זהכלום.זההיוםעדשעשיתימהבלב.בפניםאצלישה
התחובכללרוץ.להתחילואזלהחלים.אניאפס.
אותי.שינההזההסיפורשהיה.מהעללחשובולאמים.
"אניהחזהביתעלמצביעהואבסדר"אהיהאניאבל
יודע".אניבפנים.מרגיש

אתלהודות.רוצה"אנילאביבהפונההוא"ולך"
גםליעשיתואתאותי.והצלתבי.וטיפלתלי.עזרת
מסבירקלה""היאצוחקים.אנחנוראש".כאב
לאלידי.מזרןשמהוהיאלישוןהולךהייתי"בשיקום
כלהרופאיםלי.מוותרתולאהביתה.ללכתמוכנה
פה".אניבזכותהאבללהם.הכבוד

לכללנסוערוצה"הייתיאליה.פונהשובהואואז
איתי".תהייואתהמדינות.לכלהייתי.שלאהמקומות

הילדים.אתונחתןהעולם.בכללטיילניסע"אנחנו
לומבטיחההיאכיף"לנויהיהנכדים.לנויביאווהם
מתחבקים.והם

פיסלתפאורהעכשיוהייתהשברקעהלוואי
גלגכיסאותעםשיקומימוסדולאושקיעהקניק
שמתוךשנייםפהישזאתובכלבחלוקים.ואנשיםלים
ועלאהבה.עלמשהומלמדיםואישיעולמיאסוןשברי
החיים.משמעות

li.oc.htoidey@AB-ROIL

להנשים'פתאום'מה"שאלתיאביבה

רופאמערכות'.בקריסת'הואענו

הסכמה.עלאותילהחתיםיצאוואחות

יצאשנייהקורונהבדיקתאזלועשו

חיובי"היההשלישיתבבדיקהרקשלילי.

האףלידושםאפטרשייבלוהביאדין.הבןעם
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