
 7.5 על עולה אינו ששיטחו צר, בחדראחת במיטה שלושה
אב של מילדיו ארבעה ישנים ממ״ר,

 בתמונה) (עליון כשליצחק אחת, במיטה ישנים הקטנים, מהם, שלושה זעפרן. רהם
 ממ״ר, 68 ששיטחה בדירה מתגוררות שבמישפחה הנפשות שמונה כל נפרדת. מיטה

זעפרן. מישפחת כבני וקשי־תנועה משותקים לילדים למגורים מתאימה ושאינה

 גם הופיעו וסימני־המחלה כת־המרפא,
).9 בן (כיום מאיר השלישי, הבן אצל

ה בשלבים עדיין נמצאים הילדים שני
 הם ניוון־השרירים. התפתחות של מוקדמים

מוג הם אולם בכוחות־עצמם, נעים עדיין
 במדרגות לעלות מסוגלים אינם מאד, בלים

 שכיבה של ממצב לקום או עצמם בכוחות
יןע.0 ללא לעמידה

 ה־ של האחרים הילדים שלושת אצל
סי אובחנו טרם ובן, בנות שתי מישפחה,

 להיפך. ערובה. כל אין בכך אולם מנים.
 יום, יום טובות. מנבאים אינם הרופאים

 משנתם ומסעודה אברהם מקיצים כאשר
לעבו לצאת כדי המוקדמות, בשעות-הבוקר

כ ילדיהם, אל בחרדה ניגשים הם דתם,
 שסימני יסתבר שמא בליבם, מקננת שאימה
נוסף. בילד יופיעו הנוראה המחלה

הגורל. פיגעי כאן עד
 התנכרות — האדם פיגעי ואליך, מכאן
זעפ בני-מישפחת חיים שבתוכה החברה

 ישראל, של מסוגה מדינת־סעד, כל רן.
 מסוג תופעות לקראת עצמה את מכינה

בידה יש זעפרן. מישפחת אצל שהתגלו זה
)32 בעמוד (המשך

 ואברהם מסעודה נראים בתמונה תורשתית. במחלה שלושה כבר
 מסעודה, האס יצחק, :לשמאל מימין ילדיהם. ששת עם זעפרן
ושמעון. אברהם האב מאיר, יעקב, ),8( דינה וחצי), (חמש אורלי

עגלה במקום
 על בנו את זעפרן אברהם נושא נכים

 ממקום להובילו כדי אופניים, של מושב
 של מחלקת־הסעד הבטחות למרות למקום.
בעגלת־גלגלים. זכה טרם חדרה, עיריית

4  להפעיל נאלץ כשהוא יצחק, בנו את זעפרן אברהם נושאהמיטה אל0
 היחידה התעסוקה למיטה. גבו על ולשאתו להרימו כדי כוח

מקלט־הטלוויזיה. מול ישיבה היא עבורו, עזר אמצעי כל בביתו שאין המשותק, הילד של

ב מערכות־השרירים לכל הניוון פשטות
משו החולה הופך אחדות שנים תוך גוף.
 קצרה שלו ותוחלת־החיים גמור, תק

ביותר.
 מעט רק יודעת המודרנית הרפואה

 דרכי- סיבותיה, על זו, מחלה על מאד
 רופאיו בה. בחולים והטיפול איבחונה

 התפשטות את למנוע יכלו לא יצחק של
שאוב מיום שנים שש תוך בגופו. המחלה

לחלוטין. משותק הפך הוא המחלה חנה

מחלה
חסרת־מרפא

 זעפרן, מישפחת כני כעוד ולס ^
 כואבים השנים, במרוצת שהתרחבה

 ראשיהם על ניחתה יצחק, של ייסוריו את
נוספת. מהלומה
ה סימני־המחלה נתגלו כשנתיים לפני

 שהוא יעקוב, השני, הבן אצל ראשונים
וחצי. אחת־עשרה בן כיום

 לעכל המישפחה בני הספיקו לא עוד
 נגזר השני הבן על גם כי המחשבה את

חשו־ המחלה מן כתוצאה משותק להיות
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נפגעו המישפחה ילדי מששת במעונה. שרויה שהקללה מישפחה
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