
 צף לפעם שמפעם למרות למשפחתו. קרה
 אחת מילד. ומדבר מזכיר והוא במוחו משהו

 שואל אינו הוא שהיה, מה על שתיים או ■
 נושאים כלפי התענינותו את מכודן שאלות, י

 קיימת היתה שמשפחתו מכך מתעלם אחרים,
אי־פעם.

★ ★ ★
המיטה ליד חי כדור

m* ח צ ד, ר רי ח מ  ביותר המחריד אולי ה
 ל־ זקוק היה לא המדינה, בתולדות | ן

 כי הוכיחה, ביותר שיגרתית חקירה פיענוח•
רגעי. טירוף פרי ולא מתוכנן רצח זה היה
היו: פתרונן את מצאו שלא השאלות שתי
 משפחתו בני את גצלר יהודה הרדים האם

 הבן גם נרצח לא ומדוע בהם שירה לפני ;
יובל? הקטן,

 ניסה כאילו לחשוב מקום היה תחילה
 שירה שהכדור א7א ביובל, גם לירות יהודה

 אחד כדור רק לו שנשאר ומאחר עקר, היה
הופ זו השערה עצמו. את בו לחסל החלים

 כל את אספו המשטרה שחוקרי אחרי רכה,
 תרמילים חמישה בדירה מצאו הם החומר.

ש חיים כדורים וארבעה טוטו כדורי של
 פשוטה. היתד, המסקנה הארץ. על התגוללו

 אוטומטי, חצי היה גצלר שבידי הטוטו אקדח
 נדרך היה הוא יריד, כל שאחרי כלומר
 כנראה שכח בהתרגשותו, מחדש. מעצמו

 נפלט באשתו, שירה אחרי זו• עובדה גצלר
 גצלר אולם האקדח. את ודרך הכדור תרמיל

 נפלט כך ידי על שוב. האקדח את דרך
 אותו חנה. של מיטתה ליד שנמצא חי כדור

 דרך יריד, כל אחרי אחר־כך, נמשך תהליך
 שד,אקדח למרות מחדש האקדח את גצלר
 גויה, כל ליד נמצאו כך משום בעצמו. נדרך

ו יגאל של במיטותיהם חי. וכדור תרמיל
 אחד, וכדור אחד תרמיל רק נמצאו יובל

 האקדח את דרך יהודה כאשר שנפלט הכדור
 מכך: הנדרשת המסקנה בעצמו• לירות כדי

 בנו את גם לרצוח כלל ניסה לא יהודה
יובל.

הת שיהודה להניח קשה שני מצד אולם
 אילו בחיים. יובל את להשאיר באמת כוון

 שהיה לודאי קרוב כזאת, כוונה לו היתד,
 לילה, לאותו מהבית הילד את לסלק דואג •4

 האימים מחזה את עיניו במו יראה שלא כדי
 קרוב היא: הסופית המסקנה כרצח. שכמוהו

 רצח גם היה יהודה של שבתכניתו לודאי
 הבנים רצח את מסבירים ידידיו הצעיר• בנו
 על למעמסה יפלו שהם רצה שלא בכך

 כנראה אולם זרים. לרחמי ויזדקקו אחרים
 או בנו, על רחמיו נכמרו האחרון שברגע

 זה אחר בזה שרצח לאחר התמוטטו שעצביו
למיטתו, חזר והוא ובנו, בנותיו אשתו, את

בעצמו. וירה בה נשכב
★ ★ ★

ת דא רק בו חו

*V ה ע ב י ר נ צי א ק ב  גופתו את נשאו צ
עבו שנכרה הבור אל גצלר יהודה של

דמ עמדו בעיניהם משפחתו. בני בין רו
 הספר בית ילדי של ארוכה שורה עות.

 של הגבוהות הכיתות וילדי החדש התיכון
 תלוליות פני על עברה מגן, בנוה הספר בית

 שלושה פרחים. זרי עליהן והניחה העפר
 ראו שלא גצלר, משפחת של קרובי־משפחה

 התיפחו רבות, שנים במשך אותה ביקרו או
בצוותא.
 היא אף עמדה וצנומה קטנת־קומה אשד,

 והזילה הטריים הקברים לפני ארוכה שעה
 הכירה לא מתל־אביב )50( פרידן רחל דמעה•
 הרצח על קראה היא הגצלרים. את מעולם
 בודדה,״ אשד, ״אני להלוויה. ובאה בעתון

 אין הירוק, בכפר מגרש לי ״יש התיפחה,
 משהו. שווה יהיה שזה עד לחכות זמן לי

 אני וגלמודה, בודדה אני אחד, אף לי אין
לילד." המגרש את לתת רוצה

 מפוארת, וילה שלפני הדשא על בנוה־מגן,
 גצלר. יגאל של כתתו ד׳, כתה ילדי שיחקו
 הבולים כל ואת אופניים עכשיו יקבל ,יובל

 אמר מיליון,״ אולי שווים הבולים אחיו, של
הילדים. אחד

 היום?!״ ירד הבולים שערך יודע ,,אתה
תשע. בן ילד אמר

 ורק בזבל, האלה הבולים שכל, ״איזה
 שזזים ואמא אבא יחיו. שלו ואמא שאבא
הויכוח. את אחר ילד סיכם הכל,״

 סיידו בגוד,־מגן, קלודבסקי משפחת בבית
 לכם יש ״מאיפה הבית. קירות את נעים

 התשע בן קלודבסקי אלי שאל לסייד?״
 ואנחנו לחגים כסף קיבל ,■אבא אמו.1

האם. השיבה אופניים,״ גם לך
 לי תקנו ולא תסיירו שלא סוב יתר
 אמר לחובות,״ תכנסו שלא ורק יפניים

חבריו. עם לשחק ויצא לי1

במרחב
החול מסך מבעד

ה מ ח ל ת מ ר־ ציו
 בעתון הופיעה השבוע של הקריקטורה

נפ הערבים ״נציגי הכותרת: תחת ביירותי,
 ומסביבו עגול, שולחן הראה הציור גשים״.

לפ שבמקום אלא הערביות. המדינות נציגי
לשולחן. גבם את הפנו רעהו, אל איש נות

אופ היתה זו קריקטורה שאפילו הסתבר
ב שגתהידתד, המציאות לעומת טימיסטית,

 הליגה של המדינית הועדה השבוע התכנס
 הארגון חברות עשר מתוך בביירות. הערבית

 לוב ירדן, עיראק, ארבע: נעדרו המת־החי
 עם החמור סיכסוכה בגלל עיראק ותוניסיה.*

 העיקרי הסעיף גם להיות שנועד רע״ם,
 לבין בינה שהיחסים מפני ירדן, בסדר־היום;

 צבאית פלישה לידי והגיעו שכמעט רע״ם,
 תוניסיה, בינתיים: השתפרו לא שעבר, בקיץ
 אל־נאצר עבד וגמאל בורגיבה שחביב מפני

וכ זרים כסוכנים רעהו את איש הכתירו
ה שכנתה לוב, הערבי: באינטרס בוגרים

 רע״ם שהתערבות מפני מצרים, של מערבית
ב חן מצאו לא הפנימיים מענייניה בכמה
 בישיבה חלק ליטול רצתה שלא ומפני עיניה,

הערביות. המדינות כמחצית על־ידי המוחרמת
ברור, היה הדיונים של הראשון היום מן

הנ התכוננו כאשר לשוא. נערך הכינוס כי
 שהיה כפי המצב נשאר לארצם לשוב ציגים

 על־ידי בדייקנות שהוגדר מצב — מקודם
 אל־ ברח השבוע שהופיעה שניה, קריקטורה

 אל־כרים עבד ציור): (ראה הקהירי יוסוף
 ועבד ביולי, 14ה־ של ההפיכה ביום קאסם

 (ראה מוצול הפיכת ביום קאסם אל־כרים
 כבר השני בציור במארס. 14ה־ של להלן)
ה פרצופו ונראה המסכה את קאסם הסיר

 המושמץ הערבי של פרצופו — אמיתי
 נורי האחרונות, השנים חמש של ביותר

המנוח. אל־סעיד

עיראק
חו ל מו ד ש ר מ

הגי במלחמת כשרים, היו האמצעים כל
 עיראק ממשלת ראש נגד רע״ם של דופים

 פח מתובלים עתונאיים, סקופים בעיקר —
 מסקופים אחד גסים. שקרים בכמה ושם
 העתין פעם שהיה באל-אהראם, הופיע אלה

ה השיגו הערבית. בשפה ביותר המכובד
 שנפגש הייכל, חסניין מוחמר הראשי, עורך

 אל־ עבד של המיבצעים קצין עם בדמשק
מוצול. מרד של מנהיגו אל־שוזאף, וזהאב

 עזיו מחמוד (רב־סרן) אוזאל רא-ס סיפר
 מתוכננת. היתה לא ״ההתקוממות אל־חאג׳:

ה ומעשי בעיראק, האחרונות ההתפתחויות
להתמר גרמו הקומוניסטים, של פרובוקציה

 רוב החמישית.״ החטיבה קציני בקרב מרות
 ההפיכה מאז חנתה אשר החטיבה, קציני

 העקיד של פיקודו תחת נמצאו במיצול,
 אחד אל־שוזאף, אל־ווהאב עבד (אלוף־משנה)

המקוריים. החופשיים הקצינים
הוד מסתבר, החמישית, הדיביזיה קציני

 והמור־ המשודרת התעמולה מן בפרט אגו
 קו־ כתעמולה להם שנראתה בבגדאד, פסת

 נודע כאשר גברה דאגתם מובהקת. מיניסטית
 וחבר דוגה־הדעות הכללי, המזכיר כי להם

 הקומוניסטית המפלגה של המרכזית הועדה
 העתו- שלושת של המו״לים הם העיראקית

 ־־״ שמעו הם במדינה. ביותר החשובים נים
 צבא קציני כמה של החזרתם על גם בחרדה

 נורי בימי השירות מן סולקו אשר גבוהים,
 נמסרו עתה בקומוניזם. כחשודים אל־סעיד
 ה־ במערכת משרות־מפתח אלה לקצינים

והחיצוני. הפנימי בטחון
 אל- סיפר בתחילה, קצינים. הורגים

 סתם קאסם כי חטיבתו קציני סברו חאג׳,
 וכי סביבו, הנעשה על יודע שאינו מסכן,
 הוחלט לידיעתו. הדברים את להביא רצוי

 בבגדאד. לפגישה אליו יסע שאל־שוואף
 הצפוד: מן אלוף־המשנה את הרגיע קאסם
 מצפה רק אני אל־ווהאב, עבד יא ״הוי

 מן הקומוניסטים של ביותר הקלה לסטייתם
ראשם!״ את אקטע ואז — הקו

 קציני אל רב. זמן נמשכה לא הארגעה
 מן כמה הרחקת על ידיעות הגיעו מוצול

 לתפקידי־יצוג המרכזיים החופשיים הקצינים
שיחי בשעה לעיראק, מחוץ בלתי־חשובים

 לצד בגלוי התייצבו הפמנזי המאבק דות
 כמה אף ארעו הצבא. ונגד הפוליטיקאים

 הצבא, לבין העממי המאבק ביז התנגשויות
 חיפושים ערכו האזרחי הארוין אנשי כאשר

 באל־ הציז והרגו צבא קציני אצל ברחובות
אחר, קצין בו.״ שחשדו ״משום דיואניה,

 תימן, ספודיח, לבנון, רע״ס, האחרות: •
וסודאן. מרוקו

 על־ידי נחשד בבצרה, נשק מכונית שהוביל
 הפיכה, לחולל בנסיון העממי המאבק אנשי

אותו. לתלות והתכוננו חבל הביאו הם
 המיבצעים, קצין לדברי הגדישו, הסאה את

הוח בבגדאד. שנערכו הפומביים המשפטים
 חזר הוא לקאסם. שוב יסע שאל־שוואף לט
הקדשה. שנשאה המנהיג של תמונה עם

ה עברה בינתיים פלסטין. מדליית
ה ביום למוצול. גם הקומוניסטית פעילות

 זו. בעיר חגיגות נערכו סעיד לפורט שנה
 לחגיגות הפריעו אל־חאג׳, טען הקומוניסטים,

 החליטו הקצינים רע״ם. נגד כרוזים וחלקו
הקומוניס מנהיג הכרוזים. הפצת את למנוע

 למחנה נכנם אל־פאזנג׳י, כאמל במוצול, טים
 הוא הכרוזים. החרמת על ומחה הצבאי

 ״אנו הצבאי: המחנה בתוך הקצינים על איים
מצרים!״ נגד לסוריה נשק נספק

 אל־ עם דחופה לפגישה התכנסו הקצינים
 זו התגרית לסבול אין כי וסוכם, שזזאף

 שהקומוניסטים התלוננו הקצינים ברע״ם.
 בעיראק, השירותים כל על להשתלט מנסים

 הריבונות מועצת וכי מתפרקת הממשלה כי
 את בעבר ששירתו האנשים וכאילו שותקה

העם.״ נגד פועלים ״עודם אל־סעיד נורי
 ״המפלגה תלונותיהם: את אל־חאג׳ פירט

המודי לשרות להיות הפכה הקומוניסטית
באמ המבצעת והסמכות המדינה של עין

 איחוד הארגונים אחמד. טהא העקיד צעות
 הדימוק־ הנוער השלום, שוחרי הסטודנטים,

 איגוד האשה, לזכויות למלחמה האיגוד רטי,
ל נתונים כולם — הדימוקרטים המשפטנים

 אברא־ הקומוניסטית. המפלגה של שלטונה
 קומוניסט. הוא הכלכלה, שר כובה, הים

לשלטונו למעשה נתון אינו החקלאות משרד

ייערך ״הכנס טאהר: וצפי שלישו על־ידי
אל־שודאף על מטיל וקאסם שנקבע במועד

משהו.״ יקרה אם האחריות את
והת למוצול נהרו הקומוניסטים המוני

לפעולו שהפריעה ובמפקדתה, בחטיבה גרו
 בצורה יותר האש, התלקחה זה ברגע תיהם•

 ההפגנות, אחת מאורגנת. מאשר ספונטנית
 מחנות אל התקרבה המראיין, הקצין טען

הצבא כוחות באש. עליהם ופתחה הצבא
 יצאה כבר כאן ההפגנה. את לבלום יצאו

יחי עם התקשרה בסיסיה, מתחום החטיבה
רא הודעה פרסמו יחד בצבא• אחרות דות

 יחזיקו שאם היתד״ הנחתם המרד. על שונה
אלי יצטרפו ימים, ארבעה או שלושה מעמד

 במוצול ההמון הצבא. יחידות יתר גם הם
ומנ הקומוניסטים, נגד בנשק הוא אף יצא

נהרג. אל־פאזנג׳י כאמל היגם
 במפקדת רגע באותו היה עצמו אל־חאג׳

 על־ נקרא והוא הטלפון כשצלצל החטיבה,
 ״שמע לו: אמר קאסם לשיחה. קאסם ידי

 אל־שוזאף נגד מאסר צו הוצאתי מחמוד,
 בעצמך אותו שתעצור ממך דורש ואני

 המרד כי טען סרב, אל־חאג׳ אותו.״ ותסגיר
 על־ והן הקצינים על־ידי הן נתמך שהוכרז

במוצול. העם ידי
 אל־שיך טהא העקיד דיבר קאסם אחרי
 של מעוזרו שדרש התכנון, מנהל אחמד,

 שוב דיבר אחריו מעמדתו. לסגת אל־שוואף
ה את לעזוב עליו להשפיע שניסה קאסם,

 אם חנינה לקצינים הבטיח קאסם מערכה.
 עמדו הקצינים אולם אל־שודאף, את יסגירו

 של ההפיכה עקרונות ״בצוע — בתביעתם
קאסם. של התפטרותו את ודרשו ביולי״ 14

ש הקצינים בפגישת הכורדי. החדכש

אל־יוסוןן") (״רוז ?אסם* פרצופי ,שני
לשולחן מסביב גב, אל גב

 כפוף אלא מחמוד,׳ אל־חאג׳ הריב השר של
אל־זביר. אל־רזאק עבד הנודע לקומוניסט

 על קבל הוא לקאסם. שוב נסע אל־שוואף
 על ההתקפות ועל הקומוניסטית ההשתלטות

 את פתח תשובה, במקום קאסם, רע״ם.
 מדלית ״זוהי מדליה. לו והראה המגירה
 אותה חילקתי ״כבר אמר, לפלסטין,״ החזרה

 וזוהי ,החוזרים׳. עליה וכתבתי לאנשים
 כתוב ועליה היא גם שתחולק שניה, מדליה

 ״אדוני, קאסם: את שאל אל־שוזאף ,חזרנו׳.״
נחזור?״ ומתי הזו המדליה תחולק מתי

קאטם. השיב המתאים,״ בזמן לך ״אומר
ה בקרב והאמון למוצול חזר אל־שוואף

ל הולכת ״עיראק נתערער. בקאסם קצינים
 יציקת על מתבזבז ״והזמן רטנו, אבוד,״
לפלסטין.״ החזרה לאחר שיחולקו מדליות

 אל־ המשיך פתאום, שלום. הפגנת
 מוצול, על בהתקפות בגדאד פתחה האג׳,

 לערוך תבעה הקומוניסטית המפלגה ועתונות
 קציני ובקרב השניה הרוויזיה בקרב טיהור

 מיום גברו ההתקפות החמישית. החטיבה
 מפקדת את האשימו יותר ומאוחר ליום

 כידוע והמדינה. העם נגד בפעולה החטיבה
ה הרופא העתונות, על הצבאי הצנזור היה

 וצפי, של אחיו טאהר, לוטפי קומוניסטי
ראש־הממשלה. שליש

הקו המפלגה כי לקצינים, נודע כן אחרי
 וכי במוצול, שלום כנם תערוך מוניסטית

 מזויינים מפלגה חברי מלאות רכבות ארבע
 באוטובוסים, גם הגיעו הם מבגדאד. יגיעו
 המצב במטוסים. הגיעו שמנהיגיהם בעוד

טל התקשר אל־שוזאף מתוח• נעשה במוצול
 בבגדאד, הצבאי המודיעין מנהל עם פונית

 ומסר קאסם עם גם דיבר הוא אותו. והזהיר
 רב נשק עם באים הקומוניסטים כי לו,
 התגרות של שיא כבר מהווה הדבר וכי

 תבע במוצול, והצבא התושבים ברגשות
תשו לו הבטיח קאסם עריכתו. את למנוע

התשובה ניתנה דקות מספר וכעבור בה,

 יחידות אם כי אל־שוזאף, אמר למרד, קדמה
ה יהיה אליהם, יצטרפו לא העיראקי הצבא
 מעמד להחזיק יוכלו אם אולם חמור, מצב

 יבוא שהצבא בטוח הוא ימים, ארבעה
 חיל מצד סכנות: שלוש מולם עמדו לעזרתו.

 קבוצות של מזויינים כוחות מצד האויר,
בגדאד. רדיו של והתעמולה בלתי־סדירים

 ישבו השיחה, למחרת הבוקר, בשעות
מפ בנין של השניה בקומה החטיבה קציני
 את לפתע תקפו כשמטוסים החטיבה, קדת

נג אך היה. לא מטוסים נגד נשק המחנה.
 שאל־שוואף מטר בגדאד ורדיו ההפצצה מרה

ה בין אל־שוואף ישב רגע באותו נהרג
 נסרט עצמו אל־חאג׳ לידיעה. וצחק קצינים

 יצא רגע באותו למרפאה. והועבר באפו
 משדה־התעופה במטוס אל־צאפי צאיב הטייס

 השידור תחנת את להפציץ כדי במוצול
המורדים. נגד תעמולה שניהלה בבגדאד,

 והובל אל־שוואף נפצע שניה בהפצצה
 לשם לבדו ללכת דרש הוא לבית־החולים.

 אל־שודאף למדי. עסוקים הקצינים כי באמרו,
 של מאקדחו ביריות החובש, על־ידי נהרג

 לשם שפשט המעיל בתוך שנשאר אל־שתאף
 כדי אל־חאג׳, לדברי זאת, עשה הוא טפול.

 והוא דינאר אלפים 10 של הפרס את להשיג
ה לאחר מיד מוצול ואת המחנה את עזב

כורדי. הוא החובש מאלף: סרט מעשר״
 נתאמתה מפנה. חולל אל־שוואף של מותו

 מן לעזרה סיכויים היו לא כי העובדה,
 מבגדאד שנשלחו מזויינים חילות וכי הצבא

 למוצול. בדרכם כבר היו המורדים לדיכוי
 השידור, תחנת את להפציץ שיצא הטייס
 לברוח אלא זאת, לעשות לא הוראה קיבל
 והוא נגמר שלו הדלק אולם אחרת. לארץ
 במרחק אל־בעאג, בכפר אונס נחיתת נחת
 נפצע בנחיתתו הסורי, הגבול מן ק״מ 55

בירית. התאבד כך ואחר

 מתחת אל־סעיד נור׳ של פניו משמאל: *
למסכת.
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