
לצווארו ההנשמה ופקק צור נדיר

 מייחס צור חלתה. לא בחברתו, שאכלה
 ילידי־ של הגבוהה לרמת־החיסון זאת

 עצמו, צור המפיקה. נולדה שם רוסיה,
 מיד כלל. חוסו לא ,1952 ישראל יליד

 בני־מיש־ חוסנו מחלתו, מהי כשנודע
צה״ל. תל׳ הטלוויזיה עובדי וכל פחתו

 ספר
רוזוולט על

 צור, חודשים: שלושה עברו ך ך*
 נשם לא למכונת־הנשמה, שחובר ^

 אחת. דקה במשך לא אף עצמו, בכוחות
 ממנו נטלה בשרירי־הנשימה הפגיעה

ורופ בני־מישפחתו יכולת־הדיבור. את
 אותיות, לוח בעזרת קשר עימו יצרו איו

לפע ותנועות־שפתיים. סימני״ידיים
כשמי העיתונים, בכותרות עיין מים
עיניו, מול העיתון את מניח שהו

 אחד גם תולדות־חייו. על בקריאה
 שהשתקם, חולה־פוליו היה מרופאיי

מאוד. לי עזרו ושיחותינו
 אותי הטרידו לא תקופה ״באותה

 חשבתי ועמוקות. גדולות מחשבות
 הפיסיו־ טיפולי על הכאבים, על בקטן:

במחלקה.״ היום־יום חיי על תראפיה,
 היא לטיפול־נמרץ־נשימתי המחלקה

 חולים בה מאושפזים קשה. מחלקה
 על־ שנגרמו בעיות״נשימה להם שיש
 סופניות. ומחלות ניתוחים תאונות, ידי

ימי־איש־ אחרי נפטרים מהחולים רבים
מעטים. פוז

לגשוס♦
מחדש

* ל בשכנות המתמדת שהייה ן
 הגופנית תלותו את הפכה מוות 1 !

לצורך במכשיר־ההנשמה צור שלי

 הפיסיו־תראפיים. הטיפולים עוכבו נה,
 התחלתי חודשים ארבעה אחרי רק

 לאט־ עברו השיתוקים מעט. ללכת
 אינם שנפגעו השרירים אולם לאט,

 ללכת אותי לימדו כבעבר. מתפקדים
 שרירים בעזרת שמאל ביד ולהשתמש

 בדרו״כלל מופעלים שאינם אחרים,
אלה. למטרות
 ההליכה היתה הנשימה, ״אחרי

 רציתי לא ביותר. לי החשוב לדבר
 מאוד בכסא־גלגלים. חיי כל לשבת

 וזו אלי. יחזור שכושר־ההליכה קיוויתי
 את קצת שהמתיקה שקיבלתי, מתנה

המחלה.״ מרירות
 לא תמידית חודשי־הנשמה שלושה

 ביכולתו, הביטחון את לצור השיבו
 בכוחות לנשום המצומצמת, גם ולוא

סירב הוא בכפייתיות, בעקשנות, עצמו.
)39 בעמוד (המשך

 בכל צפה בטלוויזיה למענו. בו ומדפדף
ערב•

 כשהייתי החיים את עזבתי ״למעשה
 ורדיפה סביבתית מודעות של בשיא
להי קשה לי היה לכן החדשות. אחרי
 הוזאליזם, שבגלל אלא זה. מכל נתק

-י המציאות הליי  בזה, זה התערבבו ו
 ומה באמת קורה י ^ יד־־ שלא עד
הוזה. אני

 ממהדורות־החד־ שבאחת זוכר ״אני
 רבינו־ שיהושע יבין חיים הודיע שות
 זו יריעה דווקא משום־מה נפטר. ביץ

 לי להזריק כשחדלו בזיכרוני. נחרטה
שש הראשונות השאלות אחת ואליום.

 מת, באמת רבינוביץ האם היתה אלתי
מותו. את הזיתי שרק או

והרופ אמי אשתי, עם ״התיקשורת
 והם מאחר יותר. עירנית היתה אים

 ללא אותי הבינו הם לידי, לשהות הרבו
 שיחות קשרתי גם תקופה באותה קושי.

שעב סטודנטים־לרפואה עם מעניינות
ש לטיפול־נמרץ־נשימתי, במחלקה רו
 נסבו, השיחות רוב מאושפז. הייתי בה

חולה״רופא. יחסי על כמובן,
 לחולה לומר שצריך אמרתי ״אני

מצבו. על הסוף, עד האמת, כל את
 ידעתי בפוליו. שחליתי ידעתי ״אני

 היתה זו בשבילי המחלה. של טיבה מה
 מיגבלות היוצרת קשה, רעה, מחלה
 פוגעת שאינה אך ואסתטיות, פיזיות
במוח.

הק הראשונים, הימים אחרי ״מיד
 על ספרים לי שיביאו ביקשתי שים,

מעודד משהו היה רוזוולט. פראנקלין

עזה. לחרדה נפשי,
 לא מגופי. לחלק הפך ״המכשיר

 לדקה אפילו ממנו להיפרד הסכמתי
מה דקות שלוש שתוך לי נאמר אחת.
 מתחילים חמצן מקבל אינו שהמוח רגע

 לקחתי בלתי־הפיכים. נזקים להיגרם
 מוכן שאינני והחלטתי מקדם־ביטחון

 שניות לכמה אלא מהמכשיר להינתק
בלבד.

 לנתקני ונאלצו בי שטיפלו ״בזמן
 שיחברו ביקשתי החשמלית, מהמכונה

 בעיתון כשקראתי ידני. למכשיר אותי
 בכל ארוכה הפסקת־חשמל שהיתה

 רק נרגעתי מאוד. נבהלתי רחבי־הארץ,
 בבית־החולים שיש לי שהסבירו אחרי

גנרטור.
מהמכו־ להתרחק שסירבתי ״מכיוון
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ר די  סטאטיסטי: חריג הוא צור *
חד א  ודי מעטים חולי־פוליו מאותם ^

 ומהווים, בארץ, שנה בכל מתגלים
 לא הפוליו כי הוכחה מחלתם, בעצם

הודבר.
 של קורבן ״אני כך: זאת מתאר הוא

 מילחמת־פוליו שבין זו תקופת־ביניים,
'."88 למילחמת־פוליו ׳51

יפה־תו־ ,ירושלמי ילד־שמנת נדיר,
שחלה, לפני היה, ומצליח, מוצלח אר,

הז בערב עצותיו. את קיבלתי ״לא
 שלנו. רופא־המישפחה את אמי מינה
 קרום־המוח, בדלקת שחליתי חשש הוא

לבית־חולים.׳ שאסע והציע

 ;;איו♦
אוויר״

ד *ו  צור הגיע הערב באותו *
ם די־ עין־כרם. הדסה <לביודהחולי

 חמר החמיר. מצבי הנשימה. על מקשה
 למכר חוברתי מכחיל. שאני גילתה תי

להחייאה." נזקקתי פעמיים נת־הנשמה.
זוכר. צור אין ניסיונות־ההחייאה את

 קנה־הנ־ לפתיחת הניתוח את לא גם
 הימים הרופאים. בו שביצעו שימה,

 חרדות ומלאי סוערים שהיו הבאים,
 בטישטוש עליו עברו לבני־מישפחתו,

מוחלט.
 שהתאוששתי אחרי גם ״למעשה

 חודשים, שלושה במשך וכך מהניתוח,
מדמדם. מטושטש, הייתי

לו ״הרופאים  מיד בפוליו שחליתי גי
 הזו למחלה הראשונים. בימי־האישפוז

החו חזקות. נפשיות תופעות־לוואי יש
 לתפקד, שחדלו איבריו, על מתאבל לה

 כדי עמוק. בדיכאון שרוי להיות ועלול
 הראשונה, בתקופה לפחות זאת, למנוע

 של מנות לי הזריקו המחלה, שיא של
 השפעתה כשנגמרה בשרשרת. ואליום

 מנת־ מיד לי הוזרקה אחת, מנה של
נוספת." ואליום

 החשד נמצא. לא המחלה מקור אגב:
 צור אכל שבה המיסעדה על נפל

המפיקה, מיזנון־הטלוויזיה. ועל חומוס,

ו ר  רט■ במר■! רקה רםדתואו, מצליח שדו! צוו, ז
ה סיבו הוא שנים. תשע ר ש י ל ב ו ב י  מה ל
מנן שראהו בשנים וגם הראשונים, בימים עריו עבו

השמאלית...- ליד׳ זחל ״השיתוק

 וכתב מגיש צה״ל, מלי עורך-חדשות
 מה הפופולרית תוכנית־טלוויזיה של

ניש שהחיים נדמה טרי. נשוי העניינים,
 אותו ליטפו מופגנת, באהבה אותו קו

חמודותיהם. בכל
 להידרדר גורלו החל שבו היום את

בשל רביעי, ״ביום במדוייק. זוכר הוא
מהדו של העורך הייתי ,1979 יולי הי

 אכלתי בערב מלי־צה״ל. הלילה רת
בחב לתחנה, הסמוכה במיסעדה חומוס

 להביא הבטחנו המפיקות. אחת רת
 שכחנו. לבסוף לכתב. בפיתה חומוס
 הצילה מיקרית ששיכחה להיות יכול

חייו. את
 כמה אחרי לתחנה. חזרנו ״אחר־כך

 כאבי־ ברע. להרגיש התחלתי דקות
 רעה. כללית הרגשה חזקים, ראש

 אותי, שיחליף מעורך־עמית ביקשתי
הביתה. ונסעתי

מע לפני בדיוק ברמת־גן. אז ״גרנו
 והרגשתי הקאתי, בבית לירושלים. בר

השתפרה.
 שדומה במה נתקפתי ימים 10 ״אחרי
 וחולשת־שרירים. גבוה חום לשפעת.

ביוטיאנטי לי רשם רופא״המישפחה
שפעת. שזו ואמר קה,

 רופא התקשה. עורפי ״בליל־שבת
 ל,1סק1מ כדורי לי רשם דויד ממנן

 רוסי, היה הוא וודקה. שאשתה והמליץ
 כל את מרפאת הוודקה כי שהאמין

המחלות.

 בדלקת חלה שהוא אישר בגב קור
 לביתו ושב אושפז הוא קרום־המוח.

 לבד מחובר כשהוא חודשים, 20 אחרי
 יד־ ,בהליכה מתקשה כונת־הנשמה,

משות ויד־שמאל משותקת, כולה ימין
 לקה שהוא ידע כבר אז למרפק. עד קת

בפוליו.
 התעוררתי לאישפוז השני ״בלילה

כל אי־נוחות בגלל כנראה פיתאום.
 ולא יד״ימיו את להרים ניסיתי שהי.

כר מאשר כברה היתה היא הצלחתי.
 נבהלתי משותקת. שהיד הבנתי גיל.

לרו שתקרא מהאחות ביקשתי מאוד.
 הרד של תשובתו ובפיה חזרה היא פא.
מהמחלה. חלק זה פא:

 יהיה שמישהו רציתי לבד. ״הייתי
 החרדות. את לשכך לי שיעזור לידי,
 לסיפוק ערוך אינו בית־החולים אולם

כאלה. צרכים
הלי כל לבד, במיטה, שכבתי ״כך

 השמאלית לידי זחל והשיתוק לה,
 יכולתי לא כבר בבוקר רגלי. ולשתי

הגפיים. להזיז'את
ה רצו מישמרת־בוקר, ״כשהגיעה

 נלקחתי גלי־מוח. בדיקת לבצע רופאים
 ב־ נתקפתי כשלפתע לחדר״הבדיקות,

 אץ אוויר! אין צעקתי: קוצר-נשימה.
אוויר!

 הנובעת תופעה שזו אמרה ״האחות
היס שאני החליט הרופא מהשיתוקים.

כידוע, ואליום, ם.1אלי1 לי והזריק טרי,
בבית־החולים ומכשיר־ההנשמה צור

״1 למשהו ק1זק אני אם שאל לא ״איש
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