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 כן מילחמת-אזרחיס. על דיברו האחרון השבוע כל ,
למטען איך יכולה, לא כאן, לפרוץ יכולה

 ההבדל מה פעיל מאיר הצבאי ההיסטוריון את שאלתי
למהפכה. מילחמת־אזרחים בין

הבולשביקית. המהפכה מילחמת״אזרחים. תמיד היא מהפכה
 בספרד. גם כמילחמת־אזרחים. ונגמרה כמהפכה התחילה למשל,
 שבהן שנים. שלוש עברו לתפיסת־השילטון, ועד המהפכה מפרוץ
 היא מילחמת־אזרחים כל לא מאידך, מילחמת־אזרחים. היתה

באמריקה. מילחמת־האזרחים למשל מהפכה.
 מילחמת־ כאן לפרוץ יכולה הערכתך לסי האם •

אזרחים?
— בכנסת היושבים מאלה ורעים רבים שהפעם מזה חרד אני

 התחיה על אלא — הג׳ורה רק שהוא כהנא, על מדבר לא ואני
 מתנועת־החרות, וחצי מהמפד״ל וחלק מהדתיים גדול חלק ועל ^

 פוליטי להסדר תסכים הממשלה אם ותומכיהם, אלה כל בעיני
 שהם עבורם, נורא כל־כך דבר יהיה זה הגדה, את להחזיר שעניינו

 קריית־ארבע בשביל הבעיה מה בנשק. להשתמש מוכנים יהיו
 גנבו, שהם כלי־נשק 400 או 300 עם המקום, בתוך להתארגן
לירות? ולהתחיל

אז? קורה ומה •
 לא הצבא ואם מילחמת־אחים, זו עליהם יורה הצבא אם אז,
המדינה. התמוטטות זו יורה,
מפחד? אתה שלישית? אופציה ואין •

ומושתנים. חלשים שהם חושב עדיין אני כי מפחד, לא אני לא.
 אם אבל דם. שיישפך להיות ויכול צרות, יעשו שהם להיות יכול
 ומישטרה צבא להפעיל מוכנה שתהיה חזקה, ממשלה תהיה

 שיהיה אווירה ליצור תדע הזאת הממשלה ואם ושרותי־ביטחון,
 שהעניין מרגיש אני זה, על ללכת מוכנים שהם לכולם ברור

באלטלינה. כמו באיבו, בעודו ידוכא

 של ערב־התרמה בתל־אביב קרלטון במלון נערך השבוע
בישראל. סוכרת-נעורים חולי למען האגודה

 שהוא ,10ה־ בן רועי של אמו טגמן, שוש את פגשתי
 בין הבדל יש האם אותה ושאלתי בסוכרת״נעוריס, חולה

סוכרת״נעורים. לבין רגילה סוכרת
 שהלבלב באנשים פוגעת הסוכרת שונים. סוגים שני הם אלה
 או אינסולין, די מייצר לא הוא כן ועל נפגע, או התעייף שלהם

 אצל כמו האוכל, אחרי כלומר המתאימים, בזמנים אותו מייצר לא
בריא. אדם

 ממנה שהנפגעים מחלה היא סוכרת״הנעורים זאת, לעומת
 גיל בכל תוקף, הזה וכשהחיידק מסויים. לחיידק נוגדן בלי נולדו
 ייצור נפסק כך ועל־ידי בלבלב, הבתה תאי את הורס הוא שהוא,

בגוף. האינסולין
לתקוף! יכולה והיא אחרת, קצת מחלה זו כלומר, •

חלפו? ככר שנעוריו אדם גם
.40 בגיל במחלה שלקו אנשים יש כן,
בארץ? יש חולי־סוכרת כמה •
 בסוכרת אלפים כמה ועוד בסוכרת־נעורים, חולים 2000כ־

רגילה.
מהמחלה? להבריא אפשר האם •

 הזמן. כל מתפתחת הרפואה אבל לא. בינתיים לצערי,
 כסף לאסוף ממשיכים ואנחנו לחקור ממשיכים החוקרים

למחקרים.
 סוכרת חולי בץ בטיפול גס הבדל יש האם אגב, •

סוכרת-נעורים? לחולי רגילה
 בלקיחת מסתפקים הרגילה הסוכרת חולי רוב בהחלט. כן,

אינ זריקות בשתיים־שלוש מטפלים בסוכרת־נעורים כדורים.
החיים. כל במשך יום, בכל סולין
שלו? היומיום בחיי מוגבל החולה האם •

 זריקות ושתיים־שלוש ביום בדיקות־דם שתיים־שלוש מלבד
 ייצא החולה שמא המתמיד והפחד דיאטה ומלבד אינסולין,

יומיום. בחיי הגבלות אין האינסולין, של מהאיזון
לצבא? מתגייסים החולים האם •

 ולכן נכות, היא סוכרת־נעורים צה״ל, של הקריטריונים לפי
 אנשים הרבה יש האחרון בזמן אבל אותם. מגיים לא צה״ל

שם. מתפקדים והם לצבא שהתנדבו
האם  גדולים להישגים הגיע במחלה המחקר •

בעולם? מקום באיזה.
 ובהדסה ברחובות וייצמן במכון הנעשה המחקר לשימחתנו,

 אחד שיום תיקווה לנו ונותן ביותר, למתקדם נחשב בירושלים
המחלה. עם לגמור יהיה אפשר

 הנאהבים סיפרו של עותק שלח בן־עזר אהוד הסופר
 הוחזר הספר העסה־גלזר. מרים לחברת־הכנסוג והנעימים

 לו מציעה שבו מיכתב בצירוף תעסה־גלזר, על״ידי אליו
 לדעתה כי לפסיכיאטר, דחוף באופן לפנות חברת־הכנסת

מתקדמת. ובפסיכופתיה קשות מיניות בסטיות נגוע הוא
 את לתבוע מתכוון הוא אם בן־עזר אהוד את שאלתי

דיבה. הוצאת על חברת־הכנסת
 לי ששלחה לה אסיר־תודה מאוד אני להיפך. לא. אופן בשום

 מיניות בסטיות נגוע שאני הכנסת של נייר על אישור
 ברחוב ללכת יכול אני לדעתי, היום, מתקדמת. ובפסיכופתיה

 בעיניי. חן שתמצא אשה כל של השדיים על יד ולהניח דיזנגוף
סקס־פרלמנטרית. חסינות עכשיו לי יש פשוט,
 מלא שכולו ספר, לשלוח בדעתך עלה בכלל למה •

לתעסדדגלזר? מישגלים,
 ואני היא לדעתי הספר. את לקרוא תרצה שהיא חשבתי דווקא

 בפורנוגראפיה. אובססיבי עניין יש ולשנינו היות דומים, די
 לא שנינו וכנראה במחשבות, שנינו את מעסיק מאוד העניין

בעניין. גדולים ■ פעילים
 רעש עשה שלך הספר המיכתב. את נעזוב הבה •
היום? עד נמכרו עותקים כמה לאור. צאתו עם גדול
 2000ב־ שנמכר ספר על היה הרעש כל אבל תאמיני, לא את

עותקים.
זה? את מסביר אתה איך •

 על־ידי נקרא ספר שכל או מאוד, קטנה שהארץ או יודע. לא
בקריאה. להתעסק רוצים שלא או איש, 20

שמי דניאלה


