
 חיוור היה מקשיי־נשימה, סבל הוא מאד.
 במחלקת־התאו־ בכלל. אבריו את הניע ולא

 אז מלאכותי. למכשיר־הנשמה חובר ששות
קשה. שמצבו הבנתי

התאו במחלקת וחצי חודש שכב ״הילד
 הועבר במצבו, הטבה שחלה ואחרי ששות,

 מלאכותית בצורה ניזון למחלקת־הילדים,
 ב־ (פתח טראכוסטומי דרך ונושם (זונדה)

פגיעה שיש במקרה האוויר, לכניסת גרון

 והרגיע לחשוש ממה שאין לי אמר הוא
 בטיפת־ האחות של הרישום בפנקס אותי.
 שיתוק נגד חיסון קיבל שהילד מצויץ חלב

ילדים.
 ברגלו נפגע הילד הרופאים אבחנת לפי

 עקרת והאם, בבניו עובד האב, הימנית.
יל שלושה ולהם שנים שבע נשואים בית.
 שמורכב חדש בבית מתגוררים הם דים.

ומסודרים. נקיים חדרים מארבעה

כאמסטרדאם מפגינים הישראליים ההדמו־סכסואלים
העולם משאר נבדלים לא שהם להראות מוכרחים הישראלים

 טיפול מקבל הוא אין בדרכי־הנשימה)
ה גילוי אחרי פיזיוטרפיה. אלא תרופתי,

 המישפחה בני לכל בדיקות נעשו מחלה
 הפוליו. בווירוס נגועים שהם נמצא ולא

ה נגד נוספות מנות־חיסון קיבלו הילדים
 הכפר? ברחובות זוהמה יש מדוע פוליו.

 של המים וכל מערכת־ביוב, ״אין נצאר:
 למחלות. וגורמים לרחובות נשפכים הבתים

מי־הביוב.״ בבעיית שיטפל מי אין
 עוד התגלו חודש באותו קשה. מתלה

 עצמו. בכפר שיתוק־ילדים של מיקרים שני
 לב שמתי שלי, הבת את ״כשהלבשתי

 להרים לה וקשה חלשו; השמאלית שידה
 ),28( סלאמה רג׳א ג׳וליית מספרת אותה,״
 החודשים ותישעת שנה בת סלימה שבתה
בשיתוק־ילדים. נפגעה

 חום לבתי היה חודשים שמונה ״לפני
 קופת־ במדפאת לרופא אותה לקחתי גבוה.
 סובלת שהיא אז אמר והרופא בכפר, חולים

 לא החום טיפול. לה ונתן מדלקת־ריאות
 לה נעשה לרופא. שוב אותה ולקחתי ירד

 דלקת אצלה נתגלתה ולא רנטגן צילום
 הטיפול את לה לתת המשכתי ריאות.

 השתפר לא מצבה אך לה, נתן שהרופא
 להניע יכולה שאינה וראיתי הידרדר אלא
בע לבית־החולים אותה לקחתי ידה. את

 והרופאים ימים, לכמה אושפזה שם פולה,
ונפ ילדים משיתוק סובלת שהילדה קבעו
 נשואה ג׳וליית השמאלית.״ בידה געה

 עובד בעלה בית. עקרת והיא שנים תשע
 המשם־ ילדים. שלושה ולבני־הזוג בבניין

חדרים. שני של בבית מתגוררת פחה
 משיתוק סובל שבני לי אמר ״הרופא

 טוען !״המחלה נגד לעשות מה ואין ילדים
בשי נפגע ג׳אד, שבנו, ),30( ג׳בן מחמד

 וארבעה שנים שלוש בן ג׳אד, ילדים. תוק
 שובב כילד אביו על־ידי מתואר חודשים,
 עליו. להשתלט וקשה היום, כל ומתרוצץ

 :ואומר הרופאים לאבחנת מאמין אינו האב
 חום הילד אצל הופיע חודשיים ״לפני
 בעפולה לבית־החולים אותו לקחתי גבוה.

ב ימים. שבוע במחלקת-ילדים שכב שם
 ללא־תנועה שכב לאישפוזו הראשונים ימים

 ולהניע להתאושש התחיל אחרי־כן בכלל.
 והוא החום ירד השבוע ובתום אבריו את

הביתה. שוחרר
 מבית־החולים שיחרורו לאחר שבועיים

 הבריאות ממשרד אנשים הביתה אלינו באו
 והודיעו המישפחה, בני לכל בדיקות ועשו

 ילדים. משיתוק סובל שג׳אד חשד שיש לי
 מאושפז שהיה בזמן זאת לי אמרו לא הם

 לרופאים מאמין איני ולכן בבית־החולים
 משיחרורו ימים חודש אחרי בבית־החולים.
לקח גבוה. בחום שוב לקה מבית־החולים,

 שבדק והרופא לבית־החולים, אותו תי
המח נגד לעשות מה שאין לי אמר אותו

 חזרה בדרך ־הביתה. הילד את ושלח לה
הילד. את שיבדוק פרטי מרופא ביקשתי

 הגורם קשה. מחלה הוא שיתוק־ילדים
 דרכי- דרך המועבר וירוס, הוא למחלה

ביל בעיקר ופוגע ודרכי־העיכול, הנשימה
 במבוגרים. פגיעה של מקרים ישנם דים.

שי גבוה, חום :הראשונים המחלה סימני
 מופיע ואחרי־כן שלשולים הכאות, עול,

 אלא טיפול אין למחלה בגפיים. השיתוק
חיסון. יש

״ל וזז ב ים ל א ״שר
א מציון כ׳ צ ת ת עליזו

 שד.הומוסכסואדים קבוצה
 ויהודיים ישראליים

 7ש בהפגגת־עגק השתתפה
 באטםטרדאם, הומוסכסואלים

בעכרית שלטים גושאת כשהיא
 המצוי, הישראלי ההוסוסכסואל לגבי
אמס החלומות. כל התגשמות היא הולנד
 להומוסכסוא־ מקום־מיקלט הפכה טרדם

ה הדיכוי מפני רחבי־העולם מכל לים
מנת־חלקם. שהוא חברתי

ב ההומוסכסואלים של החזק האירגון
 הפגנה שבועות כמה לפני ערך הולנד

 הו״ 6000מ־ יותר השתתפו שבה המונית,
 המישל־ והוריהם. לסביות מוסכסואלים,

בג נשאה בה, שהשתתפה הישראלית, חת
ודגלי־ישראל. בעברית שלטים און

 האחת תופעות; שתי נגד יצאה ההפגנה
ישראלית. והשנייה איראנית

 מחו חומייני רוודאללה שילטון נגד
 שהוא משום הולנד של ההומוסכסואלים

ב שנתפס הומוסכסואל כל להורג מוציא
 ההומוסב־ מחו בגין מנחם נגד איראן.
 הומו- של עולמי כנס ביטול על סואלים

בקי להיערך שעמד יהודיים, סכסואלים
ה בלחץ בוטל אך מעלה־החמישה, בוץ

הראשית. רבנות
מס אינו בהולנד הישראלי הסניף אולם

 וביניהם ראשיו, ההמונית. בהפגנה תפק
 אחדות, שנים לפני שירד ישראלי צעיר
 ויותר יותר לארגן מקווים סופר, יהודה

 לאיר־ וישראליים יהודיים הומוסכסואלים
 לשילוב האירגון הסי־או־סי, ההולנדי גון

 זכויות לשיווי ולאגודה ההומוסכסואלים,
ב ההומוסכסואלים אגודת שהיא הפרט,

ישראל.
 ההומוסכסו־ מתכוונים מאבקם במיסגדת

ההולנ במיקלט זמנית הנמצאים .אלים.
ביש פוליטיים גופים עם קשר ליצור די,

 זכויות־ למען מתקדמת תחיקה לשם ראל,
הפרט.
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