
הוווויששל האבוד הומו בעיקבות
האהווו

 עם ומתן משא רק ומתן׳ ,משא
 השתררה סארטר. השיב ישראל׳״

 ״את התקלקל. והערב בחדר מבוכה
 לבטא היה אסור ,ישראל׳ המילה

קל עליה להוסיף מבלי במצריים
מילו. נזכר נמרצות,״ לות

 גם נעצר מכן לאחר קצר זמן
 !נבלה חתיכת מזוהם, ״מרגל הוא.

 עכשיו לישראל. ארצנו את מכרת
פעי מאחרי הסתרת מה יודע אני

 בית־האמנו־ עתיקות. כסוחר לותך
לפעי כיסוי אלא היה לא הזה יות
 הסח־ ראש לו אמר סודית,״ לות

 שא- מחמוד לקה־למילחמה־בציונות
האנ מיהם לדעת ״ביקשו ראווי.

מס שלי,״ לחבורה הקשורים שים
 מישפ- בשישה ״עמדתי מילו. פר

 שלא לי אמרו חודש כעבור טים.
 לכלא אותי ושלחו דבר שום מצאו
 70 עם עצמי את מצאתי אחר.

תא.״ באותו יהודים
 הסכימו עינויים של שנה אחרי

 על ויתור היה התנאי לשחררו.
חפ כל והלאמת המצרית האזרחות

 לשדה- הביאוהו שנה מקץ ציו.
 ניכנס שאיתם הבגדים עם התעופה

לכלא.

 להיוולד
עירום שוב

 - מחדש כאילו ולדתי ר
■ /  בצחוק. פורץ הוא ערום,״ /
 המצרי. מהעם למדתי ההומור ״את

 לוקחים לא הם הסבל את אם־לו
 קשה חורף זוכר אני ברצינות.

 שבתו. הטלפונים במצריים. אחד
 לשר- ישר פניתי חודש אחרי

ש יודע אינך מה, החיקשורת:
 אותי. שאל הוא חורף? זה כעת

ב איך השבתי, אומרת, זאת מה
 ? בגשמים הטלפונים פועלים לונדון
 יכולתי ולא זה על חשבתי באמת

 השר.״ ענה תשובה, למצוא
 תקופה במשך שהשתקם אחרי

 פתח בפאריס, בסנטוייום קצרה
 ״באותה בלונדון. לעתיקות גלריה
לה במיוחד רגיש נעשיתי תקופה

 את וכששמעתי אנטי־שמיות ערות
 הם מחבריי ,כמה השדוף המישפט
 לישראל.״ לבוא החלטתי יהודים׳
מיש קיבל אולפן שסיים אחרי

 מיז־ לפולקלור במחלקה כמרצה רה
 ושמו העברית, באוניברסיטה רחי
 על המחקרים בפיתוח לפניו הלך

 איש לא אבל עדוודהמיזרח. יוצאי
 השמרים. על לשקוט יכול כמילו

 הספיקו הוראה של שנים שמונה
לפ נפרצה חדשה כימעט דרך לו.
 אליכס הברונית עם כשהתיידד ניו

 דף עבורו שפתחה דה־רוטשילד,
 ברובע לעתיקות גלריה — מחודש
 שלוחה שהיתה בירושלים, היהודי

 הגלריה, הישן. היישוב מוסיאון של
ב שיגשגה בית־תה, גם שהיתה

חוד כמה ״לפני שנים. שש משך
 נכנסתי והפעם הברונית מתה שים

 מוצא איני עייפתי. קשה. לדיכאון
בעבר.״ לי שהיה ענייו אותו ■ דיים אוריאלה

סגירתה לפני הגלריה ליד ידידה עם
מחדש מתחילים ושוב

 דלת את סוגר הוא וס
 והו־ העתיקה בעיר הגלריה י■
 שפרו־ הראשוגה הפעם זו אין 'ך.

 שכונה מילוסלבסקי, יורי !סור
 גלריה סוגר המצרים, בפי ,מילר׳
 עושה הוא שהפעם אלא הולך.

ובירושלים. החופשי מרצונו את
 ששת־ מילחמת אחרי ,1968ב־

 מבית־האמנויות הובל הוא ;ימים,
 ישר שבקאהיר העתיקה בעיר עלו

 בן עינויים למסע המצרי, 'כלא
 ישר- לטובת ריגול באשמת זנה
 בית־ על הגולל נסתם כך ול.

 המהולל האמנויות) (בית ולוזפן
 עולם לגדולי מיסגש מקום והיווה

 ב־ כששהו אצלו להתארח ובאו
:צריים.

 היהודי. הרובע של ירושלים
 הרחובות את חוצות וכיפות :פיות

 מסת־ ערבים בניין פועלי :צרים.
 מהולה ערבית מוסיקה אבנים. וים

 הנכג־ תיירים של לשונות ;בליל
 מה- האחרונה בפעם ויוצאים וים

 סמר ,73 בן איש מילו. של לריר.
 תה מכין תנועה וכבד עבה זקף׳

 אותם מעביר ואחר־כך מסובים
 חפצי- העמוסים החדרים שלושת

 להיעצר יכול מילו מוזרים. ןן
 ולהעלות להסביר חפץ, כל יד

 ארבע מחליף כשהוא וכרונות
 ערבית, להתבלבל: מבלי שונות

 לו יש וצרפתית. אנגלית ברית1
 בה. להתברך רק שאפשר גלנות

 מהמשו- — מובהק ים־תיכוני זג
 יוד־ מהנוכחים מעטים רק |תים.

 הוא הזה גדל־המימדים שהאיש ים
 ה־ מצריים של היססוריון מעט

דשה.

 אלף אגדות
ולילה לילה

 שאגדות הזה, האיש יהז <ך
סבי נירקמו ולילה לילד, אלף יז

 פארוק המלך של במצריים ׳
 מיהו נאצר? בתקופת ;חר־כך

 נער־ שבמצריים שבארמונו יהודי
 נמו לאישים ססיבות-פאר

 רימה מלרו, אנדרי רוקסלר. סון
 האטון ברברה חאן? ואגד, יוורט

 בעולם ביותר העשירה האשה ■
מ בשובה בניו־יורק הצהירה

 לא אך הכל. כבר ראיתי : זהיר
 בארמונו הגדול הנשף את זכח
 המצודה לרגלי מילו של פלא

;אהיר.״
 אוז־ בירת בטשקנט נולד מילו

המהפי־ בגלל שברוסיה■ ^יסתאן

 כף בהם דרכה אם שספק עכורים,
 מגידי־עתידות, הכיר זר. של רגלו

 ואפילו מגרשי־שדים רופאי־אליל,
 כת אותה בני — הדרווישים את
ב שרקדו מוסלמים ספגנים של

 בסחרור המקום, על שעות משך
 ישיר קשר ליצור כדי ובאכסטזה,

אללה. עם
 הסינד באחת גיליתי אחד ״יום

 מצודת ליד העתיקה, בעיר טות
ש במסמרים סגורה דלת קאהיר,
 את כשפרצתי סקרנותי. את עוררה
אר בתוך עצמי את מצאתי הדלת

חד עשרים בן עתיק. ערבי מון
 הממלוכית. השושלת מתקופת רים,

 חלום. להגשים חייב שאני הרגשתי
 כל וריהטתי הבית את שיפצתי

הפכ עתיקים. מיסמכים לפי פינה
אמנויות.״ לבית אותו תי

אטרק הפך הזה הנידח המקום
 לבקרו אליו בא אחד יום ציה.

שהיה מי חוסיין, אל־דין כמאל

 תקופה ובאותה המהפיכה מקציני
לע לו והציע הלאומי, שר־החינוך

ל רישמיות מסיבות במקום רוך
 התחילו ״כך מישרד־החוץ. אורחי

 מישרד שלי. המפורסמות המסיבות
ה של ההוצאות אח מימן החוץ

 בו שנערכו הסעודות את מקום,
 הסעד אחרי שהועלו ההופעות ואת
הדר את לשם מביא הייתי דות.

 ריקודיהם את שהדגישו ווישים
 הזיקר, כת בני את או הקדושים

עש השמועה שדים. מוציאי שהיו
 הפך מהרה עד כנפיים. לה תה

 של רישמי מיפגש מקום גם הבית
ב היה זה אירופה. שגרירויות

נאצר. תקופת
 בים־סוף ד,מיצרים סגירת ערב

 האחרון. הנשף בבית־אלהפן נערך
 אל־אהראם של עורכו הייכל, חסנין
 ביקש נאצר, של הקרוב וידידו
 ז׳אן־פול את מילו אצל לארח

דה־בובואר. סימון ואת סארטר
 לבעייה הפיתרון לדעתך ״מה

 את הייכל שאל ?״ הפלסטינית
סארטר.

לע מישפחתו נאלצה הרוסית כה
 בצרפת. והתמקמה רוסיה את זוב

באו כימית הנדסה למד כשבגר
ומאו שבפאריס סורבון ניברסיטת

 וב- בפילוסופיה התמחה יותר חר
 ומתמיד מאז ״אבל מוסיקולוגיה.

למיס במיוחד למיסטיקה, נמשכתי
 כשגמרתי ואיסלמית. נוצרית טיקה

 בפילוסופיה שלי הדוקטורט את
ופי מוסיקה בין הקשרים בנושא

מיש במיקרה לי הציעו לוסופיה,
 באוני צרפתית לספרות מרצה רת

 לשם. רצתי קאהיר. שלי ברסיטה
 שנתיים של לתקופה היה החוזה

 היה זה שנה. 30 שם ונשארתי
 הלהיבה לא ההוראה אמיתי.״ חלום
שתל מפני בעיקר במיוחד, אותו
 בעל- ללימוד מורגלים היו מידיו

 אבל הקוראן, לימוד דרך על פה,
בדמו. זרם המיזרח

 מילו, מספר מצריים,״ של ״הקסם
תר זוהי שלה. ברב־גוניות ״הוא
 של ריח וקברים. מוות של בות

התרבו כל בה. מרחף שנים אלפי
 המצרים — עיקבות בה חרטו יות

 ודד הערבים הקופטים, העתיקים׳
 לחיות אוהב אני מטיבעי ממלוכים.

 הפכתי העבר. את ולחשוף אגדות
 לאמנות למומחה השנים במרוצת
עתיקה.״

מצ ברחבי מסתובב היה סילו
 מימצאים בכפרים ומחפש ריים

 לחדור הצליח הוא ארכיאולוגיים.
 של ביותר המסתוריים למקומות

דד בתי־המרחץ את הכיר קאהיר,

ה רומיאו ביסז וגדלי
 )31 בעמוד (המשך

בהתנק השתתף לא שצאלח כנעו
חמים. של בחייו שות

נח עורך־הדין הציג זה, לעומת
ה שני של פרקליטם בטיטו, מן

 שונה. תמונה כחיל, אחים
הפרקליט: אמר
 כי מפורשות ואמר נחקר חמים

 מאחרי הסתתר בו שירד, האדם
הס בידו, שנפגע כשהרגיש קיר.

רץ. אדם וראה תובב
 צאלח, את היטב מכיר חמים

 שהתנקש צאלח זה היה אכן ולוא
 אך בקלות. לזהותו היה יכול בו,

 שירד, האיש את זיהה לא חמים
בו.

 ה־ עצרה ההתנקשות אחרי מייד
הבי אחרים, חשודים שני מישטרד,

 וביקשה לבית־המישפט אותם אה
 יותר מאוחר רק מעצרם. הארכת
כחיל. האחים שני נעצרו
 את ראתה אכן חמים אשת ואם

 מדוע שראתה, טוענת היא אשר
 במישטרה עדותה את מסרה לא

למח או במרס, 9ב־ היום, באותו
ב 13ב־ רק נמסרו דבריה רת?

חודש.
 הנאשמים נגד הראיות צצו מדוע

 ? היריות אחרי ימים ארבעה רק
לשא־ כטיטו של תשובתו

 רומיאו של הדראמה
 לא מיפו וגיוליה

 החתן ־ הסתיימה
 והכלה בכלא יושב

 תחת ![מצאת
מישפחתה ישמידת

 בכית־המי־ שהעלה לות
שפט:
 ביטול הוא העניין לכל הרקע

!האירוסין
 ביטול ״אם המישפטן: הוסיף

 לצאלח מניע שימש אכן האירוסין
 עצמו עניין אותו במישהו, לפגוע

 המישפחה בידי מניע להיות יכול
הדברים.״ את לבדות

 ב־ המחוזי בית־המישפט שופט
 הקשיב שטרוזמן, אורי תל-אביב,
 כי וקבע, הצדדים לשני בסבלנות

 שצאלח למסקנה איתן יסוד יש
עימו. היד, סאלם וכי בחמים, ירה

השופט: הדגיש
 ה- גירסת פי על לירי, הרקע

 מישפחת בין סיכסוך הוא סניגוריה,
 ביריד״ הנפגע מישפחת ובין כחיל
 לאשה הבת את לתת סירבה אשר

האירוסין. למרות לצאלח,
 לא הראיות. חומר את קראתי

ובוו בעלילה, שמדובר התרשמתי
 עתה שכבר כאלה ראיות שאין דאי

 בעלילה. שהמדובר לומר אוכל
:השופט סיכם

 היה אם לקבוע צורך רואה איני
 לחבול נסיון או לרצח נסיון זה
להפחיד. רצון או

 בית״המי- מפרוטוקול כאן עד
שפט.

מ וג׳וליה רומיאו של הדראמה
 נמצאת אמינה הסתיימה. לא יפו

 אחרי בני־מישפחתה, שמירת תחת
לה בנסיונד, נכשלה אחת שפעם
 מאחורי יושב החתן, צאלח, תאבד.

למישפט. וממתין הסורגים
 באלימות. הופסק רומן־האהבד,

 גם כי השבוע, סיפרו צאלח הורי
 אמינה את לקבל מוכנים הם כעת

 וישכחו צאלח, של כאשתו בביתם,
שקרה. מה

 הוא — רומאנטי אינו החוק אך
 את לתת צריך מישהו שוכח. אינו
 בחיי ההתנקשות גסיון על הדין
 את סיבך מישהו אמינה. של דודה

צאלח. ושל אמינה של חייהם
■ זוהר מרסל

2382 הזה הסולם


