
לה שאיכפת ה ש הא
 )30 מעמוד (המשך
 סרטן את לרפא מפורסם איטלקי

 לכרות צורך שיהיה מבלי השד
 פרטי את זכרה לא אופירה אותו.

 הכותרת את זכרה אך המאמר
סר לחולות חדשה ״תיקווה שלו:

הרופ כי גם, ידעה היא השד.״ טן
 האסכולה על אמונים בארץ אים

 השד את לכרות יש כי הגורסת,
או סרטן. בו שמתגלה פעם בכל

 לא היא לוותר. רצתה לא פירה
 והסכימה לגורל, להיכנע רצתה
 כאב כל ולשאת מחיר, כל לשלם
ש ההוראה זו. במילחמה הכרוך
 חד־משמ־ היתה לרופאים נתנה
!״לכרות ״לא :עית

 נשיא של בתו
בולגריה

סו חילה ^  לשב־ הרופאים גי
 בפניה הציגו הם אותה. נע 4 1

 סטטיס־ מימצאים הנשיא ובפני
במיקרה המוות סכנת על כיים

 חשוב, ״זה בעלה. את אופירה לה
 בריאה, שתהיי חשוב יותר אבל

 ״1 כוח לך יש אם היא והשאלה
 ״אין :חדה היתד, אופירה תשובת

או רק אסע.״ אני אבל כוח לי
שעב ונשים רופאיה עצמה, פירה

 והטיפולים הניתוחים אותם את רו
 ה־ הקריבה קורבן איזה יודעים

 אכולת והפגועה, התשושה אשה
 שהסכימה בכך והספקות, הפחדים

או *והמייגע. הארוך למסע לצאת
הקדי לשבוע, לארץ קפצה פירה

ביל לטיפול מזמנה דקה כל שה
למכ ויצאה לנסיעה ולהבנות דים

סיקו.
 של הניצחון מסע היה מכסיקו

כו לב את כבשה היא אופירה.
 מפסיק אינו מכסיקו נשיא לם.
 התפעלותו את להביע היום עד

ב שקשור מי כל באוזני ממנה
 מכל נציגות ביהדות. או ישראל

 על אותה נשאו העולם רחבי
 הנציגה עם התיידדה היא כפיים.

 של בנפש ידידה והפכה המרוקאית
של בתו שהיא בולגריה, נציגת

 תופעות־לווי גורם !הכימוטרפי
הש ראשה שיער נעימות. בלתי
 שהפך אופירה, של והגולש חור

 נשר. שלה, המיסחרי לסמל כימעט
 פיאות לעצמה אימצה אופירה
 :ידידות באוזני וטענה נוכריות

 עובדה להסתיר רוצה לא ״אני
 רוצה לא אני הציבור. מעיני זו

 זו והניחושים, השמועות גל את
ה נשירת פיאה. לא זו פיאה כן

 הבלתי הדברים אחד היא שיער
ה בגלל לי שקרו ביותר נעימים
 את לקבל לדעת צריך אבל מחלה,

זה.״
 הדירו גם והזריקות התרופות

 נוטלת והיא אופירה מעיני שינה
 את עליה המקשות גלולות־שינה,

נמ אופירה אולם בבוקר. הקימה
 המחלה, עם מתמיד במאבק צאת

 רק אינו הסודי הנשק שבו מאבק
ההרג גם אלא ורופאים, תרופות

 עצמה מכריחה היא הפנימית. שה
מז עדות לפי עובדת, והיא לקום

 אדם כל מאשר ״יותר : כירותיה
משעות מכירות.״ שאנחנו בריא

ה המאבק למרותאופירה פעמיים
הי* שבו מתמיד

נבון אופירה ממשיכה הסרטן, מחלת נגד נמצאת,

 בשתי ומאושרת. שמחה פנים ארשת על לשמור
 נראית שונים, אירועים בשני שצולמו תמונות
מרתקות. פנים ובעלת מטופחת מחייכת, נבון אופירה

 יותר מאוחר השד. כריתת אי של
 לבית־החולים אופירה הועברה

 בגופה נערכו שם תל־השומר,
 בבית־ יותר. יסודיות בדיקות
רופ של קונסוליום נערך החולים

מא אחרי הארץ. רחבי מכל אים
 הרפואית בתיאוריה יומיים בן בק

 כשמתגלה השד, בכריתת התומכת
ה לאחד אופירה קראה סרטן, בו

 ״אני :לו והודיעה שלה רופאים
 חושבים אתם אם לכריתה, מוכנה

שצריך.״ מה שזה
 :לה השיב הנדהם הרופא

מוכ כבר ואת החלטנו לא ״עדיין
ב לדון צריכים עוד אנחנו ן נה

 הם החליטו. לא הרופאים עניין.״
 על ולהטיל להחליט שלא החליטו
שבהח הנורא העול את אופירה

 הוא בעלה. התנגד לכך לטה.
ה בכירי ״אתם :לרופאים אמר

 יודעים לא אתם בארץ. רופאים
 האחריות את ומטילים להחליט

 הקוני ז״ אישתי על ההחלטה ואת
 בכיר נכנס בסופו נמשך. סוליום

או שכבה שבו לחדר הרופאים
ו למישרדו אותה הזמין פירה,
 לא ״החלטנו :בחיוך לה בישר

טי על החלטנו כריתה. לערוך
פול.״

 יצאה שבועות חמישה אחרי
 בבוסטון, לבית־חולים אופירה

ש רופא עובד שם ארצות־הברית,
 המיוחדת הטיפול בשיטת התמחה

 רד אל רדיואקטיביות הקרנות של
הממ הסרטן הוצא ממנו איזור
הגי בבוסטון הטיפול בתום איר.

 להשתתף ההזמנה לאופירה עה
 שנת פטרוניות של עולמי בכנס
ה במכסיקו. הבינלאומית, הילד
 ההזמנה על לה שסיפר הוא נשיא

 שנערכה .טלפונית בשיחה למכסיקו
לבוסטון. ירושלים בין

שא־ ז״״ אסע שאני חשוב ״זה

או נשאה כאשר בולגריה. נשיא
הכי באות בפני דברה את פירה
 והכל באולם דממה הוטלה נוס,

 ערי־המיק־ בדבד לרעיון הקשיבו
 המשתתפות התבקשו כך אחר לט.

והי הצעה, נגד או בעד להצביע
 שנים מזה הראשונה הפעם זו תד,

 אחת יד אפילו הורמה שלא רבות
 הישראלית, הנציגה הצעת נגד

 בכנס שהשתתפו העובדה חרף
ה מהגוש רבות ונשים ערביות

סובייטי.
 נכנסה לד, האופייני הלהט בכל

 — הבא התפקיד בעול אופירה
 ומכובדת מושלמת מארחת להיות

 אל־סאדאת אנוור מצריים נשיא של
 ארצות־הברית נשיא ושל ורעייתו,

בביקורי ורעייתו, קארטר ג׳ימי
בארץ. ההיסטוריים הם

מאו הוקסמה קארטר רוזאלין
 אל־סאדאת, ג׳יהאן גם נבון. פירה

 לביקור ובתה בעלה עם שהגיעה
ל אופירה. אל נקשרה בחיפה,
 רבים, משותפים נושאים שתיים

ידידו קרובות. ידידות הפכו והן
מ יותר ישראל את משרתת תו

הנשי נשות שתי נאומים. אלפי
ביניהן. קשר על שומרות אים

 גיבורה
ממש של

אופי קיבלה עת אותה ל ^
 הקשים הטיפולים את רה *

כש הרופאים עליה איימו שבהם
הטי השד. לכריתת הסכימה לא

הטי כאחד ידוע הכימוטרפי פול
והמתי המכאיבים הקשים, פולים

 היא בחודש פעמיים ביותר. שים
 מרוכז, חומר עם זריקות מקבלת

 מקבלת היא חודש בכל ושבועיים
הטיפול כדורים. של עצומה כמות

ה השעות ועד המוקדמות הבוקר
 אופירה עוסקת הלילה של קטנות

מג מקיימת שלה, הקרן בפעילות
 העולם ברחבי שותפיה עם עים

מש לילדים, ערי־המיקלט לרעיון
מאר הנשיא, אירועי בכל תתפת

ו ילדים דיפלומטים, נשות חת
 מיכ־ כל על אישית ועונה מחנכים

 הזורמים המיכתבים מאלפי תב
חודש. מדי אליה
אופי המחלה. צל תחת זאת כל

 משם,״ ״חזרה שהיא יודעת רה
 תחת וחיה מוות מסכנת חזרה
 כחודש בעוד המוות. של צילו

 הכימוטר־ הטיפול תקופת תסתיים
חו שישה שנמשכה הראשונה, פי

 אם הרופאים יחליטו ואז דשים.
 לחדשו או הטיפול את להפסיק
ומכאי מתישים חודשים לשישה

 הטיפול, ייפסק אם גם אולם בים.
ש בסכנה אופירה נמצאת עדיין

ב ותכה תחזור הנבזית המחלה
ב מצויה היא אחר. במקום גופה

מנ הגורל, עם מתמדת התמודדות
להינ ומקווה להישבר שלא סה
יו לא שאם אמרו, הרופאים צל.
ה בחמש נוסף גידול אצלה פיע

ש אות זה יהיה הבאות- שנים
 נותרו נבון לאופירה ניצלה. היא
 חיים של שנים וחצי ארבע עוד
 דאגה של במתח חיים המוות, בצל

 החליטה אופירה אולם /ומכאוב.
מוגב לפעילות זו תקופה לנצל
 בעבודה, עצמה מתישה היא רת.
ש בתשישות להרגיש שלא כדי

 מעסיקה היא בתרופות. מקורה
 שלא כדי נמרצת, בפעילות עצמה
 המחלה. על־ידי מועסקת להיות

 אותה המלווים הרופאים אחד אמר
 :הגידול אצלה שהתגלה מאז

 של גיבורה היא נבון ״אופירה
 את להבים תצליח היא ממש.
!״הסרטן

ת ובעונה ח א ת בכורה בעת ארצי
שלים ירו אביב תל-

״עדו״ ״הוד״
29.3 ממוצ״ש 10ב־ 28.3 שבת בליל

בצבעים • כוכבים שבעה

ב ת כ גדו■ מ
 צה״ל נכי ציבור לכבוד

 נכים ספורט לעידוד הוועדה
הלוחם לבית התורמים ולכל פינק מר יו״ר

 לשיקום שהוקם הלוחם בבית האם לשאול ברצוני
 חבר צריך ספורטיבית לפעילות צ.ה.ל. נכי ועידוד

 עם ספורטיבית בפעילות מקום עם ולהתמודד להאבק
י לגמרי בריאים חברים בני

 לנצח חשוב שיותר הגישה בכל עיוות קרה לא האם
מפעי הנכים את ולדחוק בריאים אנשים בעזרת אפילו

י ספורטיבית לות

 עם צ.ה.ל. נכי קבוצת בתור להופיע הוגן זה האם
1 הלוחם לבית תורמים כך לשם האם ז בריאים שחקנים

)50(* אמנון אבנרי
 צה״ל נכי אירגון חכר
רמת־גן. 63 מנדס רח׳

נ.ב•
בבחירות. מועמד לא

ו ת

לחייל

העתיד לגילוי שיטות
 מפורט, הסבר עם קלפים .1

העב בשפה מסומן קלף כל
ל״י. 150 — רית

צו (שיטה תירס גרעיני .2
 250— מפורט הסבר ענית)

ל״י.
 בקלפים רומנית שיטה .3

ל״י. 100— רגילים
37612 ת.ד. גל־אור,

תל־אכיב.

222175 הזה העולם


