
אכספרנז: הזיילי המשיך ראל,
 בת סימונס, מיתה הגברת שכנתם, ... ״

 מוד שרון מר את ׳ראיתי הצהירה: ה״סג,
 אדרבא, מאושר. ונראה קרן הוא הבוקר.
ש הראשונה הפעם שזוהי לבעלי הערתי
מחייך. אותו ראיתי

 הולמים שהנשואים אסרתי ״,התבדחתי.
מאושר.׳ להיות לו וגורמים אותו
.״ .  מר של מידידיהם אחד טען אמש .

 דיפלוסאטי סיסתורין כל שאין ,נראה שרון:
בפרשה׳.״

 אלה כל של דעתם גם בתחילה, היתה, זו
 מתי כי טענו הם שרון. מתי את שהכירו

 מלחמת־ששת־הימים. לאחר מדוכדך, נראה
 עקב שהתעורר ההתלהבות גל על אז, עד

עיתו לענייני היועץ קצר ישראל, על האיום
 הבריטי ״הג׳נטלמן בתור ידוע שהיה נות,
רבות. הצלחות הישראלית״, הנציגות של

ב הרוח השתנתה המלחמה, לאחר אולם
מעזים הם אין כי אם הלונדונית. עיתונות

 את פוצע שכדור לאחר ושוב, שוב להיפצע,
למוחו. חודר או ראשו

 לסקוטלאנד־ ברורה גם היתד, זו עובדה
 משטרת את לשכנע אולי, אפשר, יארד.

 מספר מחטיא שמתאבד שאדם טימבוקטו
 גדולי את לא הגורלית. היריד, לפני פעמים

העולם. של חוקרי־הרצח
 ישראל שגרירות תבעה זד, שבשלב אלא

 העניין. לכל דיפלומאטית חסינות בבריטניה
נסגר. והתיק — כובדה זו תביעה

 שרון ״מתי רשמית: נקבע, רגע מאותו
 אפשרות קיימת היתד, לא פשוט התאבד.״

ב שהרמזים למרות — ההיפך את להוכיח
ברורים. היו זה כיוון

 היה מי — המבריק שרון מתי נרצח ואם
הרוצח?
 היה כי אם מעטים. לא אויבים היו למתי

 הגיב יריב, כל של בקולו לשמוע מוכן
 שבעל־ בוויכוחים ובנימוס במתינות תמיד

רבים ישראליים לנציגים בניגוד — פה
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ה העיתונאים הפכו בגלוי, בזה להודות
 הישראלית. לגישה יותר עויינים בריטיים

וכישלונות. אכזבות לנחול התחיל שרון
 ואף פעם, לא התפרץ לממורמר, הפך ואז

 הרמת־גבות שעוררו למערכת מכתבים כתב
 האשים, אף פעם המנומסים. הבריטים אצל

 המכובד טיימס, הלונדון את כזה, במכתב
ל שהפך בזה בריטניה, ביומוני והוותיק
פרו־ערבי. ביטאון

ו צונן במיכתב לו ענו הטיימס עורכי
 בבירה גסות־הרוח גבול על הנחשב קיצוני,

 ה־ מדיניות ״את בעולם: ביותר המנומסת
 אחרים,״ גורמים ולא עורכיו, קובעים טיימס

הישראלי. ביועץ הבריטים נזפו
כלדי ניכנס שרון, של מכריו טענו לכן,

 ב־ ,אומנם לשרת, — בחזרה וכשנקרא און,
 של הקשרים על כאחראי יותר, רמה מישרה

 הזרים הכתבים עם בירושלים משרד־החוץ
התאבד. — בישראל
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להשתכנע מוכן הםי.אי.די.

ץ ו לא * הי  שפסלו עובדות וכמה כמד, ש
זו. <}גישה

 הרוג נמצא ששרון העובדה — כל קודם
 המתאבד, אדם בראשו״. פצעים כש״כמה

ממה לו אין ומת. — אחת פעם רק יורה

 פעל — תקוע יוסף של האסקולה מן מאוד,
 בין מלחמת־ההסברה מסוכן: בשטח שרון

וברית־המועצות. ערב מדינות לבין ישראל
★ ★ ★

חשאית דיפלוממיה
 פעי־ שנות בחמש נחשב, שרץ תי **

ב ישראל של ל״קולה בלונדון, לותו
הבריטיים.״ איים

 הקול את להשתיק מעוניין שהיה מי והיה
דב מעט לא מתרחשים לאחרונה כי הזה.
 יש במרחב. ישירות הקשורים בלונדון, רים

 זרים אירגוני־צללים כמה הבריטית בבירה
שרון. מתי של בסילוקו מעוניינים שהיו
 הוא מתפקידו, לפרוש שעמד למרות כי
 זה היה מדי. יותר עשה מדי, יותר ידע

 המאשימים הרוסים את שהציג למשל, מתי,
 המתחפשים כזאבים בתוקפנות, ישראל את

לכבשים.
 שדאג האיש גם היה האידיאליסט, שרון,
 אנטי־ אורחים שתיים, ולא אחת לא להזמין,

 הניספח ופארו־אסיאניים. ערבים ישראליים,
בתפקי עסק בלונדון ישראל של לעיתונות

 שלו. הצנוע לתואר מעבר הרחק שחרגו דים
 עולם־ לתוכניות מעט לא הפריע שאף נראה

במרחב. הבריטים של הצללים

 לתפקידיו מאוד מוכשר היה שרון מתי
 בחיל־ הצבאי תפקידו את מילא הוא אלה.

 באחת מרכזית שליחות מילא שם האוויר,
 לאחר החיל. של ביותר החשובות הזרועות

 נשלח בצה״ל, משרותו כשהשתחרר מכן,
 עבר שם לדרום־אפריקה, משרד־החוץ על־ידי
ב ישראל, ושליח כדיפלומאט מפרך, אימון
 הרם. המוסד של הקשות הבירות אחת

★ ★ ★
תפקיד מילוי בעת

 ומוקיריו למכריו כדור, היה כן
ש לדירה התפרץ שמישהו שרון, של /

 כ־ ישראלי לכל המוכר — פינצ׳ליי ברחוב
 — וישראלים־לונדוניים יהודים של מיבצרם

ועב־הכרם. גבה־הקומה החייכני, באיש וירה
 נהגה פודר־שרון, ורדה אשתו, ואומנם,

וכא הגופה. את גילתה עת מירבי, באיפוק
 ללוד, שרון של ארונו השבוע, הובא, שר

 בו בתל־אביב, אינילוב לבית־החולים ומשם
 לא — קפדנית בדיקת־אחר־המוות בוצעה

 הם כמוכי־הלם: והחתן האלמנה הורי נראו
 בעת בקרב, שנפל חלל למשפחת יותר דמו

תפקידו. מילוי
 בונדי, הג׳יימס רצח־התככים גירסת מלבו

ל גירסות כמה עוד כמובן, קיימות, היו
שהושמעו: הגירסות שאר בין פרשה.
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בשתי שהתעטפה ורדה, הצעירה האלמנה שחורים, לבושה המלווים,
 רציני רציני. עניין ״זה רק: לומר מוכנה היתה אמה מוחלטת. קה
דבר. לומר רצתה לא יותר זה.״ על לדבר אי־אפשר מאוד. עד

 זו גירסה לפי :אבזכת־אהבה •
 בריאותי או רומאנטי, רקע על חייץ, אירע

דוו ורדה, הצעירה אשתו לבין מתי בין —
או שאהב כיוון רשמית. שנישאו אחרי קא
 התאבד. זו, גירסה טוענת כך מאוד, תה

 ו- שמתי בעובדה סימוכין מצאה זו גישה
 ביטלו ושוב, שוב להינשא, עמדו כבר ורדה

 בהן השנים בשש החתונה את פעמים שלוש
יחד. יצאו

 נשאלת נכונה, זו שמועה שאם כמובן
 את לגלות עשוי שרון היה מדוע השאלה:
 ל־ רק — אשתו של צרותיה ואת צרותיו

מחרת־הכלולות?
 זו גירסה אישית: הסתבכות •

 של במיקצת הציני אופיו מיסודה. מופרכת
 נזקק להם — החזקים עצביו שרון, מתתיהו

 שום חיה. לאגדה היו — המותח בתפקידו
 היתה לא הדעת על ומתקבלת הגיונית סיבה

דיכאון. מתוך להתאבד למתי גורמת
 שרוו גילה אם אנושה: מחלה •

 או סרטן — ממארת ממחלה סובל שהוא
 ימים דווקא הדבר אירע כיצד — דומה דבר

 נבדק? לא כן לפני חתונתו? לאחר ספורים
הרו האגדה מן משהו זו בהנחה יש לכן

החיה. המציאות מן ולא מאנטית
 זו גירסה לפי עבודה: סיכסוך •

 נעים לא לאחרונה. שרון, הצליח דווקא
 שירותי־ במיסגרת כזאת, אפשרות להעלות
 היה שרון מתי אולם — הישראליים המדינה

אנ של ושינאתם קינאתם את לעורר עשוי
 בתפקידיהם פחות שהצליחו אחרים, שים

ה הממלכתי בשירות הסמויים. או הגלויים
המדי יתר כל של בשירותים כמו ישראלי,

 מפני נרתעים שאינם אנשים קיימים נות,
דבר.

★ ★ ★
אלמו:״ לוחם

 תהייה, אשר האמיתית הסיכה הייה ך•
 האמת את לחשוף כדי ברור: אחד דבר 4 1

 היה פינצ׳ליי, שברחוב התעלומה שמאחרי
 הסקוטלאנד־ קציני ברמת חוקר באמת דרוש
 לחקירה הגישה נחסמה לאלה אולם יארד,

מלכתחילה.
 נמצאו, לא שרון מתי של תצלומיו גם
 — במשרד־החוץ לא מאוד, מוזרה בדרך
 לא — חדש בכיר בתפקיד לקבלו שעמד

 בשום ולא הממשלתית, העיתונות בלישכת
 השבוע, העיתונאים, פנו אליו אחר מקום

האיש. שמאחרי הסיפור אחר בחפשם
 זמן שיעבור טובים סיכויים קיימים לכן

 אפו- המזעזעת, האמת כל שתתגלה עד רב
 של למותו בקשר והקנוניות, פת־המיסתורין

שרון. מתתיהו ישראל, של האלמוני הלוחם


