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 יודעי־דבר, עיתונאים אותן הפיצו שמועות:

מנה מפלגות, וכמה בכמה מרכזיים עסקנים
בכירים. ממשלתיים ופקידים מיפעלים לי

 מי היה המחלה. לגבי שונות גירסות היו
 כחמורה ומי יותר, כחמורה אותה שתיאר
לש ״הוחלט לספר: ידעו כולם אבל פחות.

בסודי״ עליה מור
 יתפרסם זה ״אם הגיוני: נשמע גם ההסבר

אפ ומכך פוליטית!״ מבחינה גמור הוא —
ה טובות נשמות שאותן להבין, היה שר

 סגן של מחלתו דבר את להסתיר מבקשות
 וזאת, בטובתו. רק רוצות הממשלה, ראש

שב חמור רושם ליצור יכלה השמועה כאשר
המציאות. מן שבעתיים, ומזיק עתיים׳

^ ־̂י■
 שנים שמונה שמזה היא, מציאות ך■*

 אינו איש אחת. בעין אלון יגאל סובל } (
 יכלו מקורביו ורק כלל, בדרך לכך לב שם

לפע אותו שאילצו בסימני־עייפות, להבחין
כהים. משקפיים לחבוש מים

ו רופאיו, אל פנה מספר שבועות לפני ,
 אחת להיפטר כדי טיפול לקבל לו יעצו אלה

או הזהירו הם אבל המיחושים. מו ולתמיד
 ימים כמה לשבת יצטרך זה שלצורך תו,

ב כרוך היה הטיפול מן חלק שכן, בבית.
השרירים. להרפיית בפנים, זריקה מתן

חמתוחש אחו׳ האורח גן עוקב הוועידה, שר השו׳ ביוח ארון יגאלאותו עוברים רבים שאנשים טיפול זהו

יגאלהמחדה

י מנומסות כפיים מחיאות
מכיסאו, קם הביטחון שר דיין. משה ץלשר־הביטחון הדיבור רשוה

 הבמה, לעבר צועד והחל הציר תיק את נטל מאיר, גולדה ליד
 לחיו טל שכניו. של המנומסות במחיאות־הכפיים מלווה כשהוא
רופאיו. על־ידי לפניו שהודבק הפלסטר, נראה אלון של חרמנית

 שרירי לעיוות גורם והוא בארץ, שנה מדי
ה חוזרים ואז הטיפול. לגמר עד — הפנים

 מראים אינם והפנים הקודם, למצב שרירים
הטיפול. של סימן שום

★ ★ ★
 היו רגיל, אזרח אלון יגאל היה ילד

?  להעדרו לב שמים הקרוב חוגו בני רק ל
 אינו הממשלה ראש סגן אבל העבודה. מן

על רשמית. הודעה מתן ללא להיעלם, יכול

 תוצאותיו כי קיווה לטיפול, הסכים אלון
החשו התחייבויותיו למילוי לו יפריעו לא

ה בתחילת בא הראשון התקר יותר. בות
 ההתנחלות טכס נערך כאשר שעבר, שבוע

 נמסר במודעות עציון. שבגוש בעין־צורים
 שימסור היחידי השר יהיה אלון כי מראש,

הת המפד״ל בצמרת הממשלה. בירכת את
 ההחלטה אך — כך בשל חריף ויכוח עורר
שם. הבלעדי הכוכב יהיה אלון בעינה: עמדה

 את בורג. יוסף הסעד שר דיבר — ברכות
 מן המארגנים קראו — אלון של ברכתו
הכתב.

 תמוה. דבר עוד קרה אחדים, ימים כעבור
 אבל — השבוע יומן בתוכנית רואיין אלון

 אותו פגש לא ישראל קול כתב טלפונית.
פנים. אל פנים
 בביתו, אלון ישב תקופה, אותה כל כי

המד־ הזריקה. בהשפעת — מעוותים פניוכש

ל פרט נאומו. את נושא
 בסגן ניכר לא פניו, שרירי

שהוא. שינוי כל ושר־הקליטה, ראש־הממשלה

 פניו. בחצי משותק אלון כאילו רים,
★ ★ ★

 ה־ כל על רשמית הודעה נמסרה ילד 4̂
הממ ראש סגן היה יכול מראש, עניין

 הטיפול. גמר עד בביתו בנחת לשבת שלה
 הרגיש המבהילות, השמועות מסע בגלל אך

 שאי־אם־ המועד מבידודו. לצאת חייב שהוא
ה בבנייני מע״י ועידת פתיחת לדחותו: שר

השבוע. הראשון ביום אומה,
 ניתן מיוחד בטיפול כי הבטיחו, רופאיו
 נראה אך הרפויים. פניו שרירי את ״ליישר״
ב יגאל הופיע לא וכך — ניתן לא שהדבר

ש שריד, יוסף מע״י דובר הפתיחה. מעמד
יו ״אינני השיב: חולה, אלון אם נשאל

.דע . ״אותו תשאל . . . . 
 התרבות בהיכל למחרת, רק הופיע הוא

 באונו האולם תוך אל צעד יגאל בתל־אביב.
שינוי. כל בו ניכר ולא הרגיל,
ה לחיו על שהודבק גדול לפלסטר פרט
 דיבר הוא השרירים, את לחזק כדי ימנית,
 הבלתי־ הפלסטר אבל כרגיל. התנהג כרגיל,

הרחיבו עדיין, הרפויים והשרירים מוסבר,
רז-זז״-י-י_ד.יד: מ׳ויחו_השמוטות. מדנל את


