
ד
המו הגנה, של מכניזם זהו לחיים. מאשר

מכאי כה שהם דברים לזכור מאדם נע
בהם. לעמוד יכול הוא אין כי עד בים,

ב מיבצעית בשליחות שיצא זוכר הוא
 תום לפני ימים שלושה ,1970 אוגוסט

ש הפאנטום, מטוס מילחמת־ההתשה.
 על- אבו־סואר בקירבת יורט הטיס, אותו

במעור זוכר, הוא .2סאם־ מדגם טיל ידי
איסמאעיליה. בקירבת במיצנח שריחף פל,

 מבית־ וכיצד. נפצע, היכן זוכר הוא אין
 מאד. מעטים זיכרונות לו נותרו החולים

 גם במעורפל. רק זוכר הוא הרופא את
 לא לו, שהגשתי התצלומים את כשראה

 הקול את זוכר הוא אד הפנים. את זכר
 ה־ בעל טובה, אנגלית הדובר המרגיע,

ה הגישה את זוכר הוא הצרפתי. מיבטא
שלו. אנושית

 על־ שהועברה הרפואית התעודה פי על
וה האדום, הצלב באמצעות המצרים ידי

 שבדקוהו הרופאים של הרפואית תעודה
 שוחט כי מסתבר לישראל, הגיעו עם

 ברגל הברד. בקירבת רגליו, בשתי נפצע
מ כנראה סבל והוא העורק, בותק אחת

לק צורך היה דם. של מאד רב אובדן
 קצת האבר את קטע כאמל מוחמד טוע.
 בארץ, בניתוחים מכן, לאחר לברד. מעל

הירך. לאמצע עד נוספים, חלקים נקטעו
 לו נשקפה לחייו .העיקרית הסכנה אך

 כתוצאה הכליות. של פעולתן מהפסקת
 מלתפקד. חדלו הן ואובדן־הדם, ההלם מן

באמ פעמים כמה דמו את ניקו המצרים
שב מיתקן — מלאכותית כלייה צעות
 בשפע. מצוי עדיין היה לא הימים אותם

 החליטו לעבוד, התחילה לא הכלייה כאשר
 תיקווה מתוך — בדחיפות הביתה להחזירו

לפ יתחילו והכליות גופו יתאושש שם כי
 בכך. ביטחון כל אין כאלה, במיקרים עול.
 תיקוות היו ולא הידרדר, החולה מצב
לחייו. רבות
 היה הוא עצמו. לשוחט זכור אינו זה כל

 בית- של המעלית את זוכר הוא מטושטש.
 אל מחדרו הועבר שבה אל־מעאדי, החולים
 מכסה מגבת כאשר המלאכותית, הכלייה

המית פרטי את יראה שלא כדי פניו את
מטוס. על שהועלה זוכר הוא הצבאי. קן

 גדל הוא כזה. הוא שוחט יגאל טיפוסי,״
 בקיבוץ ללמוד משם עבר הדרומי, במושב

 משכו לא העיוניים הלימודים אפיקים.
 עבר גיוסו ועם לטייס, נמשך הוא אותו.

 ששת־ מילחמת אחרי גם לחיל־האוויר.
 הביתה, חזרו רבים טייסים כאשר הימים,
 אחד היה שוחט סרן בצבא-הקבע. נשאר

 מטוסי שהפעילו הראשונים הטייסים
פנטום.

חדש דף
לגמרי

 ב־ עמוק למשבר גרמה הרגל טיעת ז■*
 בחיים להתחיל עליו היה 26 בגיל חייו.

 חדש דף לפתוח החליט והוא — חדשים
 הוא ובלתי־מודע, מודע באופן לגמרי.

הב מכל כה, שעד חייו לכל עורף פנה
חינות.
 הוא בתו. אם הנאה, מאשתו התגרש הוא
 הקרוב טכני, מיקצוע ללמוד שלא החליט
 גמר הוא הנדסה. כגון הקודמים, לחייו
לגמרי. חדש משהו ללמוד אומר

 חשב לא שעליו מיקצוע רפואה, מדוע
 ראיתי ״לא עצמו: יגאל טוען מעולם?

 רחוק תמיד היה זה ולומד. יושב עצמי את
 משהו רציתי אתגר. היה זה לכן ממני.
לגמרי.״ ושונה חדש

לה יותר סביר משכנעת. סיבה זו אין
 והטראומה הרפואיות, בעיותיו כי ניח

 תשומת־לבו את ריכזו שעבר, הרפואית
בב תת־הכרתי תפקיד ומילאו זה, בשטח
החדש. המיקצוע חירת
 קלע כאמל מוחמד ד״ר כי יתכן אך
ה היא שלו ההגדרה וכי למטרה, יותר

 מודע עצמו שוחט שיגאל מבלי — נכונה
לכך.

 את הפתיע ברצינות, ללמוד התחיל הוא
 לשבת מסוגל שהוא לדעת כשנוכח עצמו

הת עבר למד, שנים שש במשך וללמוד.
 כמה ולפני ביילינסון, בבית־החולים מחות

 הוא דוקטור. בתואר זכה בילבד חודשים
 להתמחות. שטח באיזה החליט לא עדיין

למי רפואת־ילדים...״ אולי פנימי, ״משהו

ו
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 החזרתו עם מייד שוחט, יגאל של מיטתו ליד הצטלמהמאיר גורדה
 שהיה מי הוד, מוטי אלוף עומד לידה המצרי, השבי מך

לחייו. רבות תיקוות היו ולא הידרדר כשמצבו לישראל, הוחזר הוא חיל־האוויר. מפקד אז

 שמא וחשש ולאן, מדוע הבין לא הוא
 ניגש המטוס, נחת כאשר משהו. זוממים

 את ושהציג עברית שדיבר אלם אליו
 לו האמין לא יגאל ישראלי. כרופא עצמו

 סוכן- זהו כי בסברו מקיומו, והתעלם
 הימצאותו תקופת (בכל מצרי. מודיעין

 כלל.) שוחט יגאל נחקר לא במצריים,
בעצ זוכר יגאל אין הזה הסיפור את ויגם
היש הרופא מפי אותו שמע הוא —מו

עמי עכשיו שהוא לכליות, מומחה ראלי,
בבית־החולים. תו

ל הוכנס כי שוחט זוכר מכן לאחר
המטוש לתודעתו חדר לפתע אחר. מטוס
 — זה מטוס של האופייני הקול טשת
 בחיל־ רק המצוי הסוג מן נורד, מטוס

 תפס רגע באותו רק הישראלי. האוויר
 וחצי שבוע — לישראל באמת חוזר שהוא
 למטוס ממטוס (ההעברה הפלתו. אחרי

האדום). הצלב בתיווך בקפריסין, בוצעה
 הפי הטיים של שיבתו עוררה בישראל

 ומשה מאיר גולדה רבה. התרגשות יצוע
 בחברתו. להצטלם דאגו ביקרוהו, דיין

 במשך בהרחבה. דיווחו כלי־התיקשורת
החד מרכז שוחט יגאל היה ימים כמה
 כימ־ (״זה לתפקד. התחילו הכליות שות.

המומ אחד כך על אמר רפואי!״ נס עט
נוס ניתוחים של שורה עבר הוא חים.)
תותבת. ברגל זכה פים,

לעשות. מה להחליט עליו היה ואז
 היו מכפר־ורבורג הצבר של חייו כל

 לא לפתע, עתה, הטייס. סביב מרוכזים
ריקים. היו החיים לטוס. עוד היה יכול

״צבר בשם לכנותו שניתן אדם יש אם

ב להבחין קשה יגאל, את מכיר שאינו
תותבת. רגל לו שיש עובדה

 של אורח שהיה בעת הדרך, בראשית
 קרן צה״ל, פצועי למען הצרפתית החברה

 של היפר,פיה, בתה אורית, את הכיר אור,
הק למען אז שפעלה ירקוני, יפה הזמרת

 חייו את בנה ויגאל התאהבו, השניים רן•
שו אורית עובדת כעת לצידה. החדשים

 עלי בתוכנית־הטלוויזיה מחקר כעוזרת חט
 ב־ פקידה בשעתו היתה אורית כותרת.

 שיטתי באופן הכירה ושם חיל־האוויר,
הרג שתי בעל שוחט, יגאל הטייס את

 היא אז,״ איתו מתחתנת הייתי ״לא ליים•
 בעיק־ מאד השתנה ״הוא עכשיו. אומרת

הפציעה.״ בות
 אל כאמל מוחמד ד״ר דיבר השבוע

 ישב הטיים־לשעבר שוחט. יגאל ד״ר
 לקולו הקשיב עצומות, בעיניים בדירתו,

 הרשמקול. מן שבקע המצרי, הרופא של
 ביקש ושוב, שוב להקלטה האזין הוא

מילה. כל מישפט, כל להבין
 של תמונותיו את לידיו נטל מכן לאחר

ארוך. מבט בהן נעץ כאמל,
 עתה מתמודד שוחט יגאל כי נראה

אח המצרית. חווייתו עם הראשונה בפעם
 הוא מוחלטת, הדחקה של שנים שבע רי

לזכור. מוכן
 מוח־ של דמותו עומדת החווייה במרכז

 השבוע חייו. את שהציל האיש כאמל, מד
 רגשותיו את להביע שוחט יגאל מתכונן

המצרי. לרופא במיכתב
 המוות, בצל שנוצר האנושי, הקשר
התחדש.
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