
חבר■

שזה ר׳ אמה אבר סוטו,

 שיבעה מינימום מים, הרבה לשתות
 יעלה. לא שהקאלציום כרי ביום, ליטר

 הולך. תמיד לא זה אבל משתדל, אני
 עלה, הקאלציום אחת שבשבת קרה

 בבית־ לי ונתנו מאוד, חלש נעשיתי
באינפוזיה." נוזלים עירוי חולים

 חפיסות ארבע
ביום

 מישפחתו נותרה חלה, אשר 1
את לו. איו חסכונות פרנסה. ללא

 של אדירה יומית לכמות הגיע מחלתו
ביום. חפיסות ארבע

 השפן
כסף שם ^

 בתל שנה 35 לפני נולד גאל ^
 עבד האב מתימן. להורים אביב,

 נפטרה האם בעיריה. כפקח־מיסים
 לו יש מסרטן־הכבד. שנים 10 לפני

 היו אחיות. ושלוש אחים שלושה
בתאונת־דרכים נהרגה אחת ארבע.

המחלה לפני ואשתו יגאל
להתמודד!־ מצליח הייתי אם יודע לא .אני

הידועים, מן לא זמר, הוד, גאל ^
 לפני שלו הקריירה את התחיל
 לפני הספיק. לא הוא הרבה שנתיים.
 פיתאום חש הוא חודשים חמישה

 להתעלם ניסה הוא ובבחילה. בחולשה
 אך מעצמו. יעבור שזה בתיקווה מזה,

 הוא וחצי, חודש כעבור הבקרים, באחד
 אשתו המיטה. מן לקום היה יכול לא

 ביילינסון. לבית־חולים אותו לקחה
 בהרדמה הצוואר, באיזור ביופסיה אחרי

 במחלקה אותו לאשפז הוחלט חלקית,
האונקולוגית.

 שיער מינוס בבית, הוא עכשיו
 והמתולתל המלא שיערו קילו. ועשרה
הכי הטיפולים בגלל לנשור התחיל

 המעט ואת — ליד בזריקות — מיים
 היה הוא רזה לגלח. העדיף הוא שנשאר

 הטובים. בימים קילו 57 — תמיד
במהירות ירה הוא הטיפולים בגלל

מה לי שיגידו רוצה ״הייתי

 כהן, אבי האמנים. ירידיו הצילו המצב
 פעמים שהופיע בתורכית, ששר זמר

 ערבי־ אירגן יגאל, עם יחד רבות
 כאלה, ארבעה היו כה ער התרמה.

 תל־אביב, באיזור שונים במועדונים
עוד. יהיו צורך, יהיה ואם

 הפתעה. בשבילו היה הראשון הערב
 נרגש והיה מתכננים, מה ידע לא הוא

 על שעלו הזמרים למראה מאוד
 ספונטאני. באופן זה, אחר בזה הבימה,

 ארגוב, זוהר מקיימן, ג׳קי שם היו
 גם ואחרים. סרוסי' ניסים כהן, חופני
 הרגיש אחר, שיר שר עלה, יגאל

 וגם הופיעו הזמרים וירד. לו, שקשה
 שנאסף והסכום תרם, הקהל תרמו,

 מיליון לארבעה הגיע אלה בערבים
בערר. שקלים

 האלה מהחאפלות ההתרגשות
לחזור לו גרמה אומר, הוא לכבודו,

 הינדי, המקורי, השם את .34 בגיל
 בעיקבות רבות, שנים לפני יגאל שינה
הגרול. אחיו

 את זוכר שהוא מאז לשיר אהב הוא
 אותו מעלים תמיד היו בשמחות עצמו.

 לשיר. ממנו ומבקשים שולחן על
 התחנו, שבה הדר־רמתיים, בפנימיית

 מיזרחיים שירים בחגיגות שר היה
ארץ־ישראל. ומשירי

 התחיל הצבא מן שהשתחרר אחרי
 התחתן 23 בגיל כטייח. לעבוד יגאל

 אותה הכיר הוא הראשונה. בפעם
 לדבר. והתחיל ניגש בבריכת־שחיה.

 חמש כעבור .12 בן כיום ניר, בן, נולד
 להתגרש. בני־הזוג החליטו שנים

 לא התאמה, היתה ״לא לדבריו:
 השניה, אשתו שרה, את הסתדרנו.״

 בים. הכיר שנים, 10ב־ ממנו הצעירה
וחצי 5ה־ בת אנלי בנות: שתי להם יש

ילדיו שני ועם —
ו יפה לא זה קרחת ,,אבא,

בחתונתו יגאל

 טוב, אוכל דווקא הוא עכשיו במישקל.
להשמין. מצליח כל־כן־ לא אבל

 כ״דלקת מגדיר הוא מחלתו את
 לו אמרו ככה בחזה". פטרייתית
 כמו עכשיו לי כואב ״לא הרופאים.
 לי ״יש אומר. הוא הטיפולים,״ בתחילת

 פעם מדי בגוף. ברגליים, חולשה רק
 סובל שאני אמרו בחזה. כאבים לי יש

מוכרח אני ולכן קאלציום, מבעיית

 חלה, כאשר שהפסיק אחרי ולעשן,
 הוא עכשיו והבחילות. החולשה בגלל

 ומגיע מדי, יותר לעשן שלא משתדל
 לי עושה לא ״זה ביום. חפיסה לחצי רק

 הוא הכי־רע." לא גם אבל הכי־טוב,
 לא אחרת צורף, מרגיש ״אני אומר.
מעשן." הייתי

 סתם ,17 בגיל לעשן התחיל הוא
ועד החבר׳ה, עם כולם, כמו ככה,

 בעמים הונה שאלת■ די. ■ש
של בן או סרטן לא זה אם

 זמו■ - קשה במחלה חלה הוו ■גאל הזמו
לו לעזוו כדי מיוחד במיבצע התאחדו ישראל

ת דלקת תי טויי ,,בחזה ני
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