
 ושרויה מכאב המומה עדיין כשהיא
 סלימן, רבקה סרגה בעלה, מות על ביגון

 להאמין המנוח ראש־העיריה של אלמנתו
 שהם ייתכן זה ״איד :אוזניה למשמע

ו איומה בגידה זאת הלוא ז כך גידו
 בעיניים האלמנה הסבירה כד אחר נוראה•

 לא מישפחתנו מבני אחד ״אף דומעות:
 הקבורה. ובטכס המצבה בבניית התערב

הכל.״ עשתה העירייה
 שהחליטה חיפה, עיריית של הנצחה ועדת
 העיריה ראש התואר את לפלימן להעניק

 דבר של בסופו כיאות. נהגה מצבתו. על
 אלא העיר,״ ״ראש כמו תואר קיים לא

 אבל ראש־העיריה. של מישרה קיימת
משורת לפנים תואר לחושי העניקו אם

? שלימן לגבי גם כך ינהגו שלא מדוע הדין,
 החדש, ראש־העיר השיב רשמי באופן

 תיפנה המישפחה אם כי צייזל, ירוחם
 המצבה. על הכתוב את וישנו ייתכן בענין,
 מנאמניו אחד העיר רשמי בלתי באופן

 עוד יהיו עיריה ״ראשי חושי: אבא של
 אחד רק היה לחישה עיר ראש אבל הרבה.

חושי.״ אבא —

דיעזת
א״ב׳ רם1,מ ו - ד ר ס ע

 שד מחיבורךהמוות ״היזהר
 ר6ו0ה שידר ידידיו;״

גתן אייבי אד קכיוק 83יוד
 אוניית־השלום שטה אשדוד חוף מול

 מהחוף גם אך לחוף. ומשדרת נתן אייבי של
גלי־האתר: מעל לא — אליה משדרים
 השבוע אליה שידר קניוק יורם הסופר

 :השבוע בדבר שפורסם ארוך שדר
בסכנה.״ — יקירי אייבי ״...אתה,
 לגל־ נתן לאייבי במכתב התייחס קניוק
 ישראל, את השוטף לאייבי העצום האהדה
ה הפומביות, והמכירות האמנים לערבי

 בעיתונות המאמרים לספיגתו, מוקדשות
 ״.״אם המשדרת: הספיגה אל ועליה־לרגל

 שלפני שתדע כדאי אז לך, אמת לא
 אפרתי בו מאפר, כתבתי שבתות כסה

 ״אפילו קניוק. שידר משיח,״ אתה שאולי
 בערב־ סמנו קטעים לקרוא לי הציעו

נתן. אייבי למען האמנים
 חושב אני מדוע לך להסביר רוצה אני
 ב־ הזה המאפר את לקרוא כדאי שלא

 לא אתה שאולי מפני :הינל־התובות
 אבל — להיות הצלחת כפעם משיח.

נכנעת...״
 ירושלים מלך חימו, הספרים של מחברם

 חשוב סופר ככל המתפרנס, בן־כלב, וארס
 מאמרים בכותב אחרות, ממלאכות בישראל,

 בבהירות התבטא — בקיבוצים ומרצה
 אולי אייבי... לקליפורניה, ״חזרת רבה:
 נורא זה לחזור. שלא יכולת שלא מפני
 של המותק החמוד. שוב להיות נחמד

יחד.״ גם הבלתי־מימסדים ושל המימסד,

פדימן משה שד מצכתו מדל
אחדד רק יש ראש —

 יורם של הס.או.ם. קריאת ס״או.פ.
 ״תוך :לאי־הנגות מקום הותירה לא קגיוק

 למה שלד אונית־השלום הפכה שבועיים
 גרתים סטייקים קליפורניה. היתד. שפעם

 ומה טובה, ובלתי־אמצעית נחמדה ואווירה
 ,כבלת׳.״ קוראים שהחברה

 כותב אייבי למען התרמה מיבצעי על
 לקבל ומופרך מוגזם לי ״...נראה :קגיוק

 שאתה מפני אותד שמחבקים אלה מכל כסף
 להשיב הולכים ולמחרת — ונתז נחמד

)16 נעמוד (המשך

 שו בריאותו 1מצ ווו
אוון יגאו הממשוה ואש סגן

 ראש־הממשלה סגן עתה מאושפז שס תל־השומר, בבית־החולים
*•יו ״  המכון. של הלב רופאי של קפדני פיקוח תחת ונמצא ~ *■״ ■

שונות. שווא שמועות שוב מולידים הטישטוש ניסיונות אולם חמור, אינו מצבו

 במשך אלון של בא.ק.נ. שינויים פיעים
ל היה ניתן ואז הבאים הימים עשרת

הצ שהבדיקות אלא מבית־החולים. שחררו
 הלב, של סדירה בלתי פעילות על ביעו
מתמדת. רפואית השגחה שחייב דבר

 ענין אינה ,55 בגיל שניה התקפת־לב
 יפקדו אלון של רופאיו כי ספק אין פשוט.

 להסתפק פעילותו, מתח את להקטין עליו
לגבי ביום. עבודה שעות בשלוש־ארבע

 העלולה דרכים פרשת זוהי פוליטי מנהיג
 אולם שלו. הציבורית הקאריירה את לסכן

 לבוא יכולים אינם וטישטוש חיפוי נסיונות
במקום,תרופה.

יאמ שהרופאים ודאי רוצה שאלון כשם
 זכאי כך מצבו, על האמת את לו רו

 בריאותו מצב מה לדעת הציבור גם ורשאי
 מועמד עדיין עצמו את שרואה מי של

היום. בבוא ישראל ראש־ממשלת להיות

 אי" של למיבצע מנהיג של מחלתו תמיד
 אשכול לוי עם היה כך ומיסתורין. פול
 של מחלותיה עם קורה כך פטירתו, ערב

הצי מעיני להסתיר מנסים וכך גולדה,
אלון. ליגאל קורה בעצם מה בור

 בה הראשונה הפעם זו אין אלון לגבי
ה התקף־הלב את ההסוואה. מיבצע נערך

 אחרי קצר זמן אלון קיבל שלו, ראשון
 כדי באוקספורד מלימודיו לשוב שנקרא

 בשלהי זה היה כשר־העבודה. להתמנות
 אבל זאת. להסתיר הצליחו אז ,1961

לס אלון כשהחל אחר־כך שנים שמונה
 נם־ עוררו התקף, אותו של מתוצאותיו בול

שמועות. של גלים הטישטוש יונות
 אלון החל הראשון ההתקף בעקבות

הת סימני גילה מעיניו, באחת לסבול
 נאלץ בהם, הבחינו מקורביו שרק עייפות

 ה־ כהים. משקפיים להרכיב מכד כתוצאה
 שבשנת עד והתגברו הלכו בפניו מיחושים

 נגד טיפול לקבל רופאיו לו יעצו 1969
 טיפול פניו. בשרירי והתיקים המיחושים

ש דבר בפנים, זריקות במתן כרוך היה זה
הפנים. שרירי של זמני לעיוות גרם

 כל ללא הטיפול את לקבל החל אלון
 להסתגר שנאלץ אירע, כך לציבור. הודעה
 שעמד פומביים מופעים מכמה נעדר בביתו,
 מביתו לבסוף יצא כאשר בהם. להופיע

 היו העבודה, מפלגת בוועידת להשתתף כדי
 נפוצו מיד מזעזעת. בצורה מעוותים פניו

המא כל בשיתוק. לקה אלון כי שמועות
הועילו. לא השמועות את להכחיש מצים

טי לקבל אלון המשיך השנים במרוצת
כ לפני פניו. בשרירי בחו״ל גם פול,

כש הלב. בשריר בהתקף לקה שבועיים
 מכאבים סובל כשהוא לבית־החולים הובא
 רופאיו סברו לסרעפת, מתחת הבטן, ברום
 בשריר. פגע שלא ביותר, קל התקף שזה
מר היו לא מתאמתת זו הנחתם היה אילו

בעיסוק ריפוי
 אלון יגאל מרבה וספורטאי, בריא ארס של

 של בפוזות להצטלם .האחרונות בשנים
 על מתעמל כשהוא ספורטאית, פעילות

ראשו. על עמידה מתרגל או היס, חוף

קו ת ה שון ה הרא
 שנה 11 לפני עוד אלון יגאל את פקד

 בשרירי לסבול החל ממנו כתוצאה לערן.
 טיפול לקבל נאלץ 1969שב־ עד פניו,

פניו. שרירי של זמני לעיוות שגרם רפואי

 ראש-הממ- סגן שוכב שבועיים זה **
 אלון יגאל והתרבות ושר־החינוך שלה

 בבית־החר 23 בביתן אויר ממוזג בחדר
היחי אלא אינו זה ביתן תל־השומר. לים
 שם על הלב, מכון של הקרדיולוגית דה

 ביותר המשוכללים המכונים אחד הוכאוזר,
למי מרותק אלון במחלות־לב. לטיפול

 ורופא לגופו, מחוברות כשאינפוזיות טתו,
 מכשיר אחרי מתמיד במעקב תמיד נמצא

ב המציג הטלוויזיוני, האלקטרוקרדיוגרם
 סנן של ליבו של פעילותו מצב את פניו

 הניצב מיוחד ביטחון איש ראש־הממשלה.
רצו בלתי מאורחים מונע לביתן בכניסה

 רופאיו אלון. של לחדרו עד להגיע יים
 ״הוא מסויימות. בשעות רק לבקרו מרשים

אומרים. הם למנוחה,״ זקוק
ש ברור כזה, למצב אדם מגיע כאשר

 חופשת לשם להנאתו, זאת עושה אינו הוא
 יגאל של ליבו מצב היה אילו הבראה.

 במקום מאושפז היה אם ספק תקין, אלון
 הוא לו הטיפול את ומקבל מאושפז הוא בו

 אחרי אנשים שרק טיפול — עתה זוכה
אותו. מקבלים קשות התקפות־לב

 ניסיון שבועיים במשך נעשה זאת למרות
 וליצור הציבור, את שולל להוליך רצוף

 וכאילו קרה, לא כלום כאילו הרושם את
 יותר הוא אלון יגאל של בריאותו מצב

 הרופא־ם של מופרזת דאגה ורק ממצוין,
 להישאר אותו המאלצת היא הרגשניים

 דוברי של רשמיות הודעות בבית־החולים.
 תל־השומר, בית־החולים ודוברי הממשלה

 אלון של אישפוזו סיבת את להציג ניסו
״פעו או בית־החזה״ באזור פתאומי כ-,כאב

 הלב.״ שריר של חולפת סדירה בלתי לה.
 את ליצור בהתחלה שניסו אפילו היו

 קיבה. בהרעלת הכל בסד שמדובר הרושם
 :אחת פשוטה עובדה על לחפות בא זה כל

 מ־ סבל שהוא משום אושפז אלון יגאל
התקף־לב.

שבו תוך בודד. התקף־לב זה היה ולא
 פעמיים. אלון את הלב התקף פקד עיים
 בבית־החולים מאושפז היה שכבר שעה
 תוך ״התקף־לב שנקרא במה נתקף הוא

 להאריך נאלץ מכך וכתוצאה התקף־לב״,
ל״ימים מעבר בביודהחולים שהותו את

 איטר
הלב הביב

לציבור. הרופאים הבטיחו אותם הספורים״
 ב־ התברכו שמנהיגיה ישראל, במדינת

 או במחלה הודאה נחשבת מופלגת, זיקנה
מ למנהיגים. כאות־קלון לקויה. בבריאות

 רוצים שהם משום גם ואולי — כך שום
 כבני־ תהיה הציבור בעיני שתדמיתם

הופכת — בהם פוגע הזמן שאין אלים

15 1871 הווו השלט


