
הפציץ לו נא ..הוא שוחט(משמאל): גאל
ל־כו נ האנושית וגישתנו ו ־את ח״

" בעצמו להפוך . . . א פ ו ר ל והחליט

כסוף־שיער. אבהי, ,60ל־ קרוב בן
לחלו הופתעתי הדלת, נפתחה כאשר

טין•
 והציג שנכנס הלבן החלוק בעל הרופא

 30 כבן נראה כאמל כמוחמד עצמו את
 הוא משובב. חיוך בעל גבוה, צעיר, פלוס,
מצויינת. אנגלית דיבר
 לדעת כדי רב זמן לי דרוש היו לא

 שפגשתי ביותר המקסים האיש שלפני
במצריים.

ב דברי־נימוסין של דקות כמה אחרי
הק מכשיר־ההקלטה את הפעלתי עמידה,

שנקלטו: כפי הדברים הנה שלי. טן
מל א שב. אנא, : ב

 מופתע אני לומר, מוכרח אני :אני
לש המותר צעיר. כה אדם שאתה לראות

? גילך מה אול
לנחש. לך אתן לא, (צוחק) :כאמל

 את שם ועברתי בלונדון, הייתי כאשר גם
 צעיר שאני חשבו שלי, תקופת־ההתמחות

בצרפת... גם גילי. מכפי
 מבוגר יותר להיות מוכרח אתה : אני

!בריגדיר אתה הרי נראה. שאתה מכפי
 יותר. שאני חשבו בצרפת גם :כאכלל

 צעיר שאני חושבים עובד שאני מקום בכל
זקן! כל־כך לא אני בעצם, מדי.

כללי.) (צחוק
בלי שהתחלתי היא האמת :כאמל

צעיר. בגיל הביאיי. שלאחר מודים

1 1 1 1 7 ן1 ! של בתה שוחט, אורית ^
 שאותה ירקוני, יפה י■ 11 111
הקשה. מהפציעה החלמתו אחרי יגאל נשא

חחוות בצב

בתו חברת

 נפי שוחט יגאל ד״ר
 ב־ עכשיו, נראה שהוא

חן. הראשוניס, מנשואיו

היכן? אני:
ב אחר־כך במצריים, תחילה :כאמל

 מייו־ הדרכה קיבלתי מכן לאחר לונדון.
בצרפת. חדת

 ידידי, של מיקרהו את זוכר אתה :אני
? זוכר אתה מה ? שוחט יגאל

 הנה הגיע שהוא חושב אני :כאמל
 איך לראות נקראתי מרוסקת. כשרגלו

 הפא־ לטובת שזה החלטתי מתפתח. מצבו
הר את להקריב חייו, הצלת למען ציינט,

 אמרתי פעלו. לא הכליות המרוסקת. גל
 זקוק יהיה הוא -הניתוח אחרי שגם לו

להמודיאליזה...
1 זה מה :אני

מחומ הדם לניקוי לדיאליזה, :כאמל
 צורך היה כל קודם 4אן רעילים• רים

 הפך הוא כי המרוסק, האבר את לסלק
 הפאצ־ של גופו חלקי שאר כל על למעמס

יאנט.
 אמר סאדאת הגברת של מזכירה :אני

 הראשון הדבר איתך, התקשר שכאשר לי
 שוחט שיגאל מתפלא שאתה הוא שאמרת

חי. עדיין
 אלה, עניינים יודע, אתה כן, :כאמל

שמיים. בידי הם ומוות, חיים של עניינים

בקאהיו שיחה
העולם הזה,עורו

 אל־סאדאת אנוואר מצרים, נשיאי של לתצלומיהם מתחת
 עס כאמל מוחמר ד״ר משוחח עבד־אל־נאצר, וגמאל

לקאהיר. מדרום אל־מעאדי. הצבאי בית־החוליס של בחדר־האורחים
 עורך משמיע ברמת־אביב, דירתם בטרקליןבתדאביב שיתה

 קולו את שוחט ולאורית ליגאל הזה העולם
סתר. שלמה על־ידי שצולמו שלו, התצלומים את להט ומראה כאמל, ד״ר של המוקלט
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