
 כאן וחשובים.״ אמיצים בגדולים, לו
 הקשת ממיכלול שמות פירוט מגיע

הפוליטית.
 פוליפ לי שיש לי הודיע ״הרופא

 על ״חשבתי ממשיך, הוא מאד!״ גדול
ממנו מבקשת אני ביותר!״ הגרוע

 שאינו מסביר והוא רגשותיו, את לפרט
 בעל אדם ״אני אמוציונאלית: פועל
 — אותו שאלתי מיד פרקטית. גישה

 חלקי כל את מסכן זה האם עושים? מה
שת שלא! ענה הוא (המעיים)? הגוף
הודיתי כל. קודם אז בזמן. זאת פסנו

קשים. ניתוחים שני עבו שהוא היתה האמת

 בריא. אדם בפי בדרך־כלל, שגורים,
 הבדיקה. של המדוייק השם זה ״סקר!

 מילחמת־לבנון... של במהלכה היה זה
 עייפות. הרגשתי הלכתי? פתאום מה

 שנמשכה הקשה לעבודה זאת ייחסתי
 חשיבות, לזאת ייחסתי לא ולילה. יום

 הוא עליי. לחץ שלי, הנהג יוסי, אבל
 היה ציפורי, מרדכי של הנהג גם היה
 — הצבא אנשי — ואלה צבא. איש

בקביעות. למיבדקים הולכים
 אולם בהצלחה, הסקר את ״עברתי

 הרגשתי נוחה. לא הרגשה בי נותרה
 כאן בסדר.״ מתפקד לא שלי שהגוף

 יותר. מאוחר מבקש, אר מפרט׳ הוא
 לקקן הייתי ״תמיד הפירוט. את לצנזר
 ליקוק כדי תוך מודה הוא גדול,״
 עם בעיות שום לי היו לא ״אך גלידה,

 שר־האוצר, סגן עדיין הייתי אז זה.
 ,לתלונות התייחס אותי שבדק והרופא

 לאחר מפונק. אח"מ של תלונות כאל
 הרופא אותי שלח מצירי, תקיף לחץ

 (מכשיר גסטרו באמצעות לבדיקה
 לחלק המוכנס אופטיים, סיבים עשוי
 הזו בבדיקה בודקים). אותו הגוף,

הגידול!״ התגלה
 ומנסה פאוזה, עושה הוא כאן

 מתעקש הוא מהדרמתיות: להפחית
 — לגידול השיחה בהמשך לקרוא
 שהמחלה הרף, ללא ומדגיש פוליפ

 מוקדמים בשלבים אצלו נתגלתה
ביותר.
 התקפת- קיבל שמישהו נודע ״אם

 של היחס קלה, שאינה מחלה שזו לב,
 — שהחלים לאחר אליו, הסביבה

 בגידולים כשמדובר לחלוטין. נורמאלי
 אם אפילו בר־מינן, ממנו עושים —

 הוא אני!״ שהחלמתי כפי החלים
 מסויימים. ממונחים רתיעתו את מסביר
 כשמדובר — הסביבה ליחס באשר

נפרד. סיפור זה כפוליטיקאי,
ההודעה?״ את קיבלת ״איך

 היסוס. ללא עונה הוא ״בתדהמה!״
 צנוע לא ״זה ומוסיף, מעט חושב

 הרופאים אבל שאגיד, מה במיוחד,
 היה בעוז־רוח. זאת שקיבלתי טוענים

שטיפ־ כיוון להשוואה, קנה־מידה להם

 לבחירות. שקדמו שבועות ף*
 שונים גורמים עליי ללחוץ החלו ^

 קופמן. חיים עם מה ״תבדקי בחרות:
 בספק־דאגה, שאלו נעלם?" הוא לאן

ספק־נקמה.
 שר־האוצר כסגן אז כיהן קופמן

 כהן־ ויגאל ארידור יורם השרים (תחת
 מאמצעי־ נעדר באמת, ושמו, אורגד)

 של זו קריטית בתקופה התקשורת
 שקדמו בחרות, פנימיות בחירות

שב לציין צריך הכלליות. לבחירות
 ל״מאכר" קופמן נחשב הלא־רחוק עבר

 את שמכר זה היה הוא בחרות: הראשי
 כשר־האוצר בגין למנחם ארידור יורם

ב של מאהובי־נפשו היה לא (ארידור
 בסניפי השפעה לבעל נחשב והוא גין),

 התיק את מחזיק הוא היום עד חרות:
חרות. של המוניציפאלי
 עימו כשנפגשתי נפתרה התעלומה

חולה״. ״הוא שמועות: של ענן כדי תוך

הת למען כספים אסף לחו״ל... נסע
 הבחירות ספיחי עם עסוק היה נועה...

כא התגלה קופמן המוניציפאליות...״
 דבר לטייח ניסה לא כנה, פתוח, דם

 שיחה. שעות שש במשך אותי וריתק
 מיד פירש מהכותרות היעדרו פשר את

חולה...״ ״הייתי קישוטים: ובלי
 קיפלה הזו הלאקונית ההתבטאות

 (שניים ניתוחים של חודשים בתוכה
 מעקב בדיקות, טיפולים, במספר),

 ונורמות מושגים בעל חדש ועולם
 את לחשוף לקופמן אז הצעתי משלו.
 מנת על זאת, ונצחונו. הרפואי מאבקו

לש — ובעיקר היעדרו את להסביר
פוליטי שיצרו קשו״השתיקה את בור

 כשדובר בפרט מחלותיהם, סביב קאים
וכדומה). מתמשכות(גידולים במחלות

אחר־ ,מהרעיון תחילה נרתע קופמן
 או פחות שנגמרו, ולאחר התחשב, כך

המינויים סביב בחרות המאבקים יותר,

ידיד בהלוויית קוסמן
נעים לא זה אבל נורא, לא זה

אמיץ באקט עצמו חושף קונמן ח״ם ח״כ

 להיחשף. הסכים למיניהם, והכיבודים
 והנחיות תקווה לתת בכדי ״בעיקר
 לנצח מנת על לנהוג כיצד לאחרים

 בה הישראלית, במציאות ולהבריא!״
 מאיר גולדה של מחלתה חומרת נודעה

 בהחלט זה מותה, לאחר רק לציבור
אמיץ. אקט

 מלונות
מפונק של

משחזר, הוא כך:״ החל נושא ^
/  שגרתית, לבדיקה ״הלכתי \ ( /

 איך בדיקת־מנהלים. בסלנג, הנקראת,
 מקצועית?״ בלשון לזה קוראים
 לשימוש רב זמן מקדיש הוא

שאינם המדוייקים, הרפואיים במונחים

אבר אנוש, חורה שהוא אמח השמועות


