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 מת מחע
איש־כסית?

מיכאלי מנהל
ויעיל...' מהיר היה -הטיפול

 מתכסה מותו, אחרי י^פתע
במ איש־כסית משה של דמותו )

 האחרונים רגעיו מיסתורין. של עטה
 מוחצן, היה חייו שכל הזד״ האיש של

 מבולבלים, להיות הופכים וגלוי, ברור
 תל־אביבי ראשומון מין מעורפלים.

 עדויות בו שמעורבים לוהט, קיץ של
חמורות. שאלות וכמה שונות
 המרו־ השעה בבוקר. השלישי יום
מל קירר, מיכל ברורה. אינה ייקת
ל הפזורות המיסעדות באחת צרית
 שעון פרק־ידה על ריזנגוף, רחוב אורך

 השעה כי בטוחה בשחור־לבן, משובץ
בבוקר. 5 היתה

 לחדר־המיון אחותי עם ״הגעתי
 הייתי בוקר לפנות שלפני־כן. בערב

 את לעזוב רצינו ועצבנית. מתוחה
 רק לצאת שנוכל לנו אמרו חדר־המיון.

 מישמרת־הבוקר של שהרופא אחרי
 רגע בכל הצצתי לכן אחותי. את יבדוק

בשעון.
בטוחה אני הגיע. הוא 5 ״בשעה

 בו? לטעות אפשר איך הוא. היה שזה
 כחולה, חולצת־טריקו לבש הוא

 בידו וקבקבי־עץ. כהים מיכנסי־ג׳ינס
בורדו. בצבע תיק החזיק

 לו שהיו ואמר לאחיות ניגש ״הוא
 לו הורתה האחות בחזה. כאבים בלילה
 ואחר־כך שכב הוא המיטה. על לשכב

 היה הוא אליו. ניגש לא איש התיישב.
חיוור.

 פועלי־הניקיון הגיעו 6 ״בשעה
 כדי מהמיטה, לקום ממנו וביקשו
הסמו המירצפות את לנקות שיוכלו

 הם כבד, כל־כך הוא למיטתו. כות
 את להזיז מצליחים לא והם אמרו,

המיטה.
קידר מלצרית

בוז״ לטעות אפשר -איך
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רישום־המחשב
06:48 השעה:

איש־כסית משה הלוויית
דינו את שחרצו הדקות 28

ממלון נהג
הסיגריה!• את -זרוק

 עשר אחרי מהחדר. ויצא קם ״הוא
 דקות עשר באותן כנראה חזר. דקות
בדלפק־הקבלה. נרשם

 הרופאה .הגיעה ורבע 7 ״בשעה
 היה הוא החולים. את לבדוק והתחילה
זק שני בדקה קודם בתור. השלישי

ה היא למשה. הגיעה אחר־כך נים.
 לה סיפר הוא בווילון. מיטתו את קיפה

מה ביקשה היא בחזה. הכאבים על
 פעל. לא המכשיר אק״ג. מכשיר אחות

 למיטה לעבור ממנו ביקשה הרופאה
למכשיר. אותו חיברה שוב שם אחרת.

לב עברה אותו לבדוק ״כשגמרה
לאחותי. סמוך ששכבה זקנה, דוק

 מכיוון נחירות שמענו ״פתאום
 מיהרה הרופאה איש־כסית. של המיטה
 מכשירי־הח־ שיביאו צעקה לעברו,

המולה. השתררה בחדר־המיון ייאה.

 ואיש־ ,בבהילות הגיעו רופאים כמה
לחדר־טיפול־נמרץ.״ נלקח כסית

 קדה מה
לסרגל!

 ב־ איש־כסית, של בית־אמו ול
 תחנת־מו־ נמצאת גורדון, ^■/רחוב

 בתחנה היה וסדרן, נהג לוי, מוטי ניות.
 דומה גדל־גוף, גבוה, בוקר. באותו

 הגיר־ לאיש־כסית. החיצונית בצורתו
מת הוא קירר. של מזו שונה שלו סה

הזמן. בשאלת מקד
 6ל־ 6 בין לתחנה נכנס ״מוישה

 רוצה שהוא אמר חיוור. היה ורבע.
 לעצמי תיארתי לא לאיכילוב. לנסוע
 שהוא חשבתי טוב. לא מרגיש שהוא
חבר. לבקר נוסע

 מכיוון ,6 היתה שהשעה בטוח ״אני
 את סיימתי דקות באותן שבדיוק

 שיבוא לנהג וחיכיתי מישמרת־הלילה
אותי. לאסוף

 עליו הסתכל ומוישה הגיע, ״הנהג
 לבטן שלי הבטן את נצמיד ,אם וצחק.
 הנהג את ,ונעמיד לי, אמר שלך,׳
טעים.׳ סנדוויץ׳ ייצא בינינו,

 צריך מוישה אם לעצמי: ״אמרתי
 עד דקות כמה אחכה מוותר. אני נהג,

 מוישה, של מהנסיעה יחזור שהנהג
הביתה.״ אסע אחר״כך ורק

 מחזק ונמוך, צנום מטלון, בני הנהג,
 6 היתה ״השעה הסדרן: גירסת את

 אמרתי לפני־כן למונית. נכנס כשמשה
 את לעשן שאגמור אחרי שניסע לו

או ,תזרוק אמר: והוא שלי, הסיגריה
 סיגריה לך אתן הנסיעה בסוף תה.

 את זרקתי ממהר. שהוא הבנתי אחרת.׳
ונסענו. הסיגריה

 לאיכילוב. הגענו 20ו־ 6 ״בשעה
 שקלים. חמישה לי נתן דיבר. לא משה

 נתן והוא עודף שקלים שני לו החזרתי
טיפ. אחד שקל לי

וחול בהירים מיכנסיים לבש ״הוא
 ש־ כאדם ונראה חיוור היה בהירה. צה

גרוע." מצב־רוחו
 שאלה ?20ו־ 6ב־ או 5ב־ הגיע ובכן:
 רותי לבש? בדיוק מה או: חשובה.

 את לי החזיר ״בית־החולים איש־כסית:
 חולצה שחורים, ג׳ינס מיכנסי בגדיו:
 תמיד מוישה כהה. כחול בצבע גברית
 בוקר שבאותו כנראה סרבל. לבש

 שלא חזקים כל־כך היו בחזה הכאבים
 כדי למעלה ידיו את להרים מסוגל היה

הסרבל.״ כתפיות את לחגור
 איכילוב בבית־החולים חדר־המיון

 הנהוגה קבועה, שיטה על־פי פועל
 המגיע חולה בארץ. חדרי־המיון בכל

להי ומתבקש לחדר־המיון נכנס לבדו,
 שחולה קורה בדלפק־הקבלה. רשם

 נאמר אז ורק דקות, כמה מחכה מגיע,
 במישרד־הקבלה. להירשם עליו כי לו

 זוכה אינו שנרשם אחרי גם לרוב,
 בחברת הגיע אם אלא מיידי, בטיפול

צעקניים. בני־מישפחה
 לדיברי להאמין אם איש־כסית,

 בשעה לחדר־המיון הגיע נהג־המונית,
 המיון חדר של טופס־המחשב .20ו־ 6

בשעה הקבלה במשרד נרשם כי מראה
לצעירים.6.48

מסוכן זה
 מנהל לוי, מורים פרופסור ך*

 בי־ בבית־החולים מחלקת־הלב 1 (
 חשיבות אין קל ״בהתקף־לב לינסון:

 בחולה לטפל אפשר הטיפול. למהירות
 ההתקף. מתחילת שעות כמה אחרי רק

 דקה. כל חשובה קשה, כשההתקף
)40 בעמוד (המשך

₪ ביי; מ לי שרה

במדינה
)6 מעמוד (המשך

שת יכולה אינה יוגוסלוויה  צעד לע
 הישראלי, המימסד לעבר ראשון גדול

 עם הטובים ביחסיה תפגע פן מחשש
 וןרבעיק התומך פלד, הזמנת הערבים.
̂  ובם־ הפלססיגי לעם העצמית ההגדרה

 פרו־יש־ צעד היא אש״ף, עם שא־ומתן
 אצל זעם לעורר כדי בו שאין ראלי

הערבים.
 יוגוסלווי עיתונאי נשלח בוזמנית

 סוכנות־ של מישרד לפתוח כדי ארצה,
היוגוסלווית. הידיעות

ש גילה פרס שימעון  באיודפה שפג
יוגוסלודית ממשלת ראש עם בחשאי
ב- נמצאת ברית־המועצות •

 לקראת ואיטי ארוך מיצעד של עיצומו
ישראל. עם הרישמיים היחסים חידוש
 מישלחת בארץ שוהה שבועיים מזה

 — הניע השבוע סובייטית, קונסולרית
 אף בכיר. סובייטי איש־כמורה ארצה
 גדול די אינו האלה הצעדים מן אחד
ע אך הערבים, את להרגיז כדי מצטר ז
ברורה. למגמה פים

 מחרשת השחורה אפריקה •
 מדינה ישראל, עם יחסיה את בהדרגה

מדינה. אחרי
נבחרת־הסניס את הזמינה הודי •

צ לעיל}. להתחרות(ראה הישראלית
 טניס־ה־ מישחקי את מזכיר זה עד

 הקטן הצעד את בשעתו שהיוו שולחן,
 ואו־ סין בין היחסים לחידוש הראשון

— צות־הברית.
 וצלבת, המיזרחית אירופה •

 דנ־7וז פולין מוסקווה. בעיקבות כדרכה,
 הראשונ״ם הצעדים את עשו כבר גריה

 המדינות כי להניח יש יחסים. לכינון
ובול צ׳כוסלובקיה — יותר הזהירות

בעיקבותיהן. ילכו — גריה

 לשיפור גרם מה לפרס. הישג
ישראל? של במצבה זה מרחיק־לכת

̂  לסעוז יכולים פרס שימעון חסידי
 ובעיקר למאמציו, תודות בא שהכל
 וםשל־תועיד לקיום לחתירה תודות

 מה על לה יש זו טענה בינלאומית.
לסמוך.
 ייצא לא אם שגם תמיד, אמר פרס

 הרי ועידה,וה לכעוס היוזמה מן דבר
 מכריע לשיפור תביא היוזמה עצם

 רבד ישראל. של הבינלאומי במעמדה
 ברית־המר עצמו. את עתה מוכיח זה

שתג הוועידה, בכינוס מעוניינת עצות
 אינה וסין במרחב, השפעתה את ביר

 ריש־ יחסים כינת אחריה. לפגר רוצה
בכיוון חשוב שלב הוא ישראל עם מיים

זה.
 המוצלח הדיפלומטי המסע אולם

 אפשרויות למצות רק יכול פרס של
ת 20 אחרי ממילא. בשטח הקיימות ט  ע

 הקומוניסטיות המדעות נוכחות ניתוק,
 ישראל של קעמה טעם. בו שאין לדעת

ל היא וטיפשות קיימת, עובדה הוא
 * ב־ העולמית. דעת־הקהל מכך. התעלם

מציאות עם להשלים נוטה היבשות, כל
זו.

ה. אש״ף צ  הקו־ בגוש םדיעהצ רו
כי לקראת ובאסיה באפריקה מוניסטי,

אפש היד לא ישראל עם היחסים נון
 הערבי העולם לכך התנגד אילו ריים,

בתוקף.
 אין כי יודעים הערבים' גם אולם

 להניע רוצים )ט בישראל מהכרה מנוס
 הערבי שהעולם מכיוון הסדר. לידי

ב בינלאומית, ועידה בכינוס מעוניין
בעקי זזרי ברית־המועצות השתתפות

 בכינון גם הערבי העולם מעוניין פין
 אם גם וירושלים. מוסקווה בין יחסים
פלא. בפה בכך להודות קשה

 אעוף. עומד הזאת המגמה בראש
מדי להקמת שיביא בהסדר, רוצה הוא
ח וצא וברצועת בגרה פלסטינית נה
 ישתתף שבה בינלאומית בוועידה צה

 ההצהרות כל חרף ישראל. לצד אש״ף
 ל־ כי אש״ף ראשי יודעים הרישמיות,

 בדית־ בין בקירוב צורך יש שם־כך
 זו מגמה מעודד הוא וישראל. המועצות

בחשאי.
בתאוצד תימשך, זו מגמה התחזית:

גוברת.
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