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 פגישה לי היתד, הבל, הערב. יבוא לא בטח הוא ״אז

אחרת.״ בפעם נו, עימו.
 :הקצינים מן כמה בה הפצירו מייד ללכת. פנתה היא

 אותי!״ קחי לקמאל! זקוקה את מה מרסל! ״אבל
 איתכם, ״מה ביותר. הזוהר חיוכה את חייכה היא

ד בבית לי מחכה אמא
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 באלכסנדריה. מהביקור רוברט חזר היום למחרת רק
 עליד שאלה אחת ״גברת כרגיל. אליו חייכה לא פטמה
 כבר לאחרונה בפניו. הטיחה פראנק,״ חוודג׳ה בטלפון,

 מתיו״ ״גברת? מקנאת. שהיא ניראה ״פאול״. לו קראה
 ״כנראה ובבוז: והבוקר.״ בלילה, מאוחר פעמים. ״כמה

 פראנק.״ חוודג׳ה מאד, לך זקוקה שהיא
 בקאהיר.״ גברת שום מכיר ״אינני
 מורם, בראש החדר את ויצאה פטמה הפליטה ״הה!״

בסרט. טיילור ליז כמו כמעט דלת. בטריקת
 לרצות יכלה מה חשב. מרסל, רק להיות יכולה זאת
דחופים. במיקרים רק לו לצלצל לה הותר בלילה? מאוחר
 לפתע גברה. מתיחותו סיגריה. ועוד סיגריה, עישן הוא
הבנקים. לרחוב נסע למכוניתו, יצא החליט,

שהתהל מוכרת, דמות ראה הלאומי הבנק בניין לפני
 על לעבור ניסה הוא מרזוק. ואנה. אנה בעצבנות כה

 בניגוד אותו עצר הלה אך תשומת־לב, לעורר מבלי פניו,
הקונספירציה. כללי לכל

 ״שלשום עקשני. בקול פתח איתר,״ לדבר צריך ״אני
 ?״ לעשות מה הקולנוע. ליד נתנזון. את תפסו בלילה

 מיסמכים, היו מרזוק אצל בקדחתנות. חשב רוברט
 אלה, כל את יתפסו אם חבלה. חומרי אלחוט, מכשיר
הישראלי. המודיעין ואל אליו, העקבות יובילו

 רגע. תאבד ״אל שיניו. בין סינן מייד,״ הביתה, ״לך
 אצלך!״ הנמצא והאלחוט החומר כל את תשמיד

 רעד. הרופא בבית?״ לי מחכים כבר אולי ״אבל
 ״זוהי בעיניו: הביט בשרוולו, האיש את תפס רוברט

 עכשיו תצייתו לא אם יינצל לא מכם איש פקודה!
!״שלי לפקודות

 בדעתו. נמלך אך להתנגד, רצה כאילו ניראה מרזוק
ביתו. לכיוון עורף, פנה שלום להגיד מבלי

 לא, למרסלו להיכנס שלו. הסיגריה את זרק רוברט
זה. זהו לשמוע. שרצה מה שמע הרי כדאי. לא שוב

 נתנזון. של הפצצה בחודש. 23ה־ היה שלשום שלשום.
ברור. זה נתנזון. את תפסו

 נתנזון אולי. ישתוק? האם אותו. יחקרו הלאה? מה
 כל־כך אותו לשבור יצליחו שלא יתכן אידיאליסט. הוא

מהר.
 ימצאו מכשיר־אלחוט. יש בבית נתנזון אצל גם אבל

זה. את
 יום- תוך יגלו זאת את מרזוק. של ידידו הוא ונתנזון

 ויחקרו ומכריו, ידידיו כל את יאסרו היותר. לכל יומיים,
 זמן כמה הרשת. חברי לכל החוטים יובילו ומשם אותם.

!לעזאזל דוחק. הזמן היותר. לכל שעות, 24 עוד ? יקח זה
כל את להציל היה יכול אילו
 מרסל אל מדסל. את הגדול. רובם את לפחות הקבוצה.

 אין אבל בסוף. רק יגיעו
אותם. להציל סיכוי של שמץ

הגבול? את לעבור ולנסות במכונית מהם אחדים לקחת
 שוטרי- יהיו כבר לגבול, שיגיעו עד טירוף. יהיה זה לא,

 שיתפסו לכך יביא רק זה להם. ויחכו הכן במצב הגבול
להינצל. יכול הוא והרי אותו. גם

 חזרה היא אבל הצידה, המחשבה את לדחוק ניסה הוא
 יעברו דרכון. יש בידו להינצל. יכול הוא תוקף. ביתר

 פראנק פאול את אותו, שיקשרו עד שעות 24 לפחות
 בחו״ל. להיות יוכל אז עד היהודים. לקבוצת הגרמני,

הרשת? אנשי כל את מאחריו ולעזוב
 הוא סנטימנטים. אין מודיעין בענייני ברירה. אין

עצמו. את יסכן רק יישאר, אם להם. לעזור יוכל לא
ישראל. של המודיעין כל את בעצם. עצמו, את רק לא

 רק לא סודות. להוציא שיטות יש מדי. יותר יודע הוא
זריקות. סמים, עינויים.

 עצמו. את להציל חייב הוא ברור,
 עליו מצווים היו המצב, את ואריה ג׳יבלי ידעו אילו

דרך? באיזו עצמו. את להציל
 במיקרה לעבור, עליו היה שקיבל, ההוראות לפי

שגעון. זה אבל במכונית. הגבול את כזה,
 למכונית לקרות יכולים דברים אלף מדי. רב זמן יקה זה

 איכשהו ולהיפטר אוניה. לתפוס צריו הוא לא. בדרך.
עליה. חבל המכונית. מן
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 בתמיהה. פקיד־הקבלה שאל עוזב?״ ״אדוני

 ״נקראתי רוברט. השיב ימים,״ לשלושה־ארבעה ״רק
 לאלכסנדריה. דחוף באופן

 החדר?״ את לאדוני ״להזמץ
 אדומות. היו עיניה בדלת. עמדה פטמה

עניי כמה מסדר אני ימים. ארבעה בעוד אהיה ״כן,
 מכונית משם לי מביא ״אני רעיון. בלבו עלה נים״

 למכור אפשר איפה יודע אתה אולי יותר. גדולה חדשה.
שלי?״ הישנה המכונית את

 להרוויח הזדמנות הריח הוא אבל חכם, היה לא הפקיד
 הטוב המקום את מכיר אני במיקרה ״כן, קומיסיון.

 בא.״ שאתה לשם אטלפן ביותר.
* למכונית. מזוודותיו את לקח המשרת לו. הודה רוברט
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המדו- ראשי התיעצות נערכה סעיד ניצב של בחדרו

 כלפי לחשדות מכן לאתר גרמה המכונית מכירת *
 אחרי ענייניו את לסדר זמן לו היה כאילו ״רוברנו״,

 או הרשת, את מסר כאילו הגירסה הופצה הרשת. תפיסת
אותו. שתפסו החוקרים עס הסתדר

 לגמרי להסתיר הצליח לא הוא דו״ח. מסר קמאל רים.
גאוותו. את

 בביתו בחודש. 23ב־ נעצר נתנזון פילים ״האסיר
ידי של ותצלומים בספר, חבוי אלחוט, מכשיר נמצאו

 אחד בתמונות. שהופיעו האנשים כל את חקרנו דים.
 במיכל היהודי. החולים מבית מרזוק, הד״ר היה מהם

 אסרנו הכל בסך קשר. מכשיר מצאנו מכוניתו של השמן
 יהודים.״ כולם אחת, ואשד. איש עשרה

סעיד. שאל ״אשה?״
 ידועה.״ אשת־חברה אדוני. ניניו, ויקטורין ״העצירה

 ?״ אותה מכיר ״אתה
 הסמיק. קמאל אדוני.״ ״כן,

 טיפול שום רוצה איני כראוי. בה שיטפלו דאג ״ד.ממ.
* בנשים,״ גס

 היא ״כרגע יותר. עוד הסמיק קמאל אדוני.״ ״כמובן,
 בבית־חולים.״

?״ ״מדוע
 שחיכו בשעה לי. קראו הנילוס. ליד אותה ״אסרו

 את לפתוח קם כשהשוטר בדלת. מישהו דפק לבואי,
 עצמה את והשליכה החלון, אל העצירה קפצה הדלת,

 אדוני.״ מעולה, כספורטאית ידועה היא החוצה.
לברוח?״ ״רצתה

 כמעט.״ נפגעה לא אבל להתאבד. אדוני. ״לא,
 מעשיהם?״ את האסירים מנמקים ״איך

 רצה נאמן כמצרי כי לי הסביר נתנזון פילים ״האסיר
המצ לצד בגלוי התייצבו שלא מפני באמריקאים, לפגוע

 בקולנוע. פצצה הניח מדוע שאלתיו פלסטין. בסיכסוך רים
נסיון.״** ולרכוש להתאמן שרצה אמר

 סעיד שאל לדעתך?״ המניע, ״ומה צחקו. הקצינים
הקת״ם. את

 ״אבל קמאל היסס מוזר,״ מצלצל שזה יודע ״אני
 ריב יחרחרו המעשים כי קיוו שהישראלים חושב אני

 דעת־הקהל את נגדנו שיקימו האמריקאים. ובין בינינו
באמריקה.״

 מדור ראש השיב מפולפל,״ עם תמיד היו ״היהודים
החקירות.
 אך לו, נראתה לא היא האפשרות. את שקל סעיד

 קיבלו כי ספק אין כן, ״אם אחרת. סברה כל היתד. לא
אותה?״ הביא מי מישראל. הוראה

 ועתה קמאל. ענה לכך,״ תשובה לי שיש ״סבורני
העצמית. שביעות־רצונו את להסתיר אפילו ניסה לא

דיין... אל נכנס רובוט
 בבנק עבדה ניניו, ויקטורין העצירה כלומר ״מרסל,
 פקידה שמעה הראשון, העציר תפיסת יום למחרת הלאומי.

 במלון פראנק בשם אחד על בטלפון שואלת שהיא אחרת
 פראנק.״ שם על חשבון אין בבנק סמירמיס

 זה?״ פראנק ״ומיהו
״גרמני.

 לשתף רצתה לא תחילה החדרנית. את חקרנו
 ידעה לא היא אותה. להפחיד צריכים והיינו פעולה,
 בקביעות להאזין נוהג היה שפראנק זכרה אך הרבה,
 ירושלים.״ לרדיו

אותו?״ ״תפסתם
 מכוניתו, את מכר אליו. שהגענו לפני ברח הוא ״לא,

 מטוס.״ על בלתי־חוקי באופן ועלה
ברח.״ ״הממט.

 להעיר, לי יורשה ״אם הימהם. החקירות מדור ראש
 האסירים כי נסיוני, סמך על מאמין, אני הניצב, אדוני
ברח.״ שמנהיגם להם כשיוודע ידברו

להעיר. קמאל מיהר כך,״ על חשבתי אני ״גם
 בתמונתו הביט הוא סעיד. סיכם רמתי,״ הכל, ״זה

 להודיע כדי לראיס ״אטלפן בקיר. עבד־אל־נאצר של
המצויינת.״ עבודכתם על לו

 בהגינות במרסל נהגו המצרים מדוייק. תיאור זהו ••
רבה.

נכון. תיאור זה גם ••

רביע• פרק

יה1ו1הק
 ג׳יבלי. של למשרדו ישר מנמל-התעופה נסע אריה

 הוא המטוס. ליד המסלול, על המכונית לו המתינה כרגיל,
 ביקורת־ את לעבור מבלי הצדדי, בכביש הנמל מן יצא

 לאנשי-המודיעין. סידור־קבע זה היה והמכס. הדרכונים
שלום. להגיד מבלי ג׳יבלי, פניו את קיבל ״ובכן?״

 מאז הראשונה הפעם זו אריה. חשב מודאג, ניראה הוא
 שנורה טוביאנסקי, עם עסק אותו מאז אולי מכירו. שאני
כחוק. שלא

 כולם.״ את שתפסו להניח יש רוברט. עם ״דיברתי
כלום.״ הודיעו לא ״עדיין
שתפסו בטוחים כשיהיו החקירה. את גמרו שלא ״מפני

 יודיעו.״ המעשים, כל את יודעים ושם הרשת, כל את
?״ לדעתך יהיה, זה ״מתי
 מעצבנות. נקישות והשמיע אצבעותיו את שילב אריה

 אומר.״ הייתי לפחות, ימים שלושה ״בעוד
זמן.״ הרבה ״זה

 את לאבד לא קור־הרוח. על לשמור הוא העיקר
 לצאת אפשר הנכונים, במהלכים העצבים. על השליטה

חור. מכל
 אדם הוא רוברט מדי. יותר יודע רוברט רוברט.
 בשקט. אותו מחסלים היינו רוסים, היינו אילו בלתי-יציב.

 רוסים. לא אנחנו אבל באיטליה. תאונת־דרכים לארגן קל
 משהו, אעשה אם הרוחות. לכל הומאני, עם הם היהודים

את וישחיר בן־גוריון אל ירוץ
פני.

 את יראה שלא בהוץ־לארץ. רוברט את ״תשאיר
 שהוא מה לו תן הקרובות. השנתיים במשך כאן פרצופו

 בחורות.״ כסף, טוב, ג׳וב — ירצה
 אריה. פסק בסדר.״ ״רוברט
 מכר שהוא לטעון תמיד נוכל בסדר. שיהיה ״מוטב

עמנו.״ לריב לו כדאי לא למצרים. הרשת את
 אם עלי, תעליל מה תמהני אדיה. חשב ממזר, אתה

 יושבים כולנו לריב. יכולים לא אנחנו אבל פעם. נדיב
להשתיק. צריכים רוברט את רוברט. גם אחת. בסירה

 במיקרה עליהם, להסתמך שנוכל נקודות למה ״יש
 רוברט. של התנהגותו ״בעניין רם. בקול הוסיף 'הצורך,״

 עבר לא המכונית. את מכר להוראות. בניגוד פעל הוא
בקאהיר.״ מטוס על עלה אלא הגבול את

 הראשון?״ האיש את שתפסו אחרי זמן ״כמה
 בינתיים. עשה מה אותו שאלתי מכן. לאחר ״יומיים

 יומיים, כעבור זה על שמע שרק כלום. ידע שלא טוען
 בסדר.״ לא זה וגם ברחוב., מרזוק את כשפגש
בסדר?״ לא ״:מה

הביתה, לחזור לו אמר דוברם מרזוק. עם ״העניין
 חיכו בבית אבל בידו. שהיה החומר את להשמיד כדי

 למארב.״ ממש ניכנס הוא ואסרוהו. למרזוק הבלשים
 אפשרות שישנה חושב אתה משונה. קצת ״ד,ממ.

?״ למצרים הרשת את מכר באמת שרוברם
 מודיעין. בענייני סנטימנטים אין בכתפיו. משך אריה

 מצריה. בחורה איזו עם עסק שם לו היה אפשרי. ״הכל
 הציעו אולי המצרי. שרות־ד,ביטחון סוכנת היתה אולי

 בסדר.״ פעם אף היה לא כספים בענייני כסף. לו
 ליד שלנו האיש שנתפס אחרי מיד עליו עלו ״ואולי
 הכל. את יגלה אם אותו לשחרר והבטיחו הקולנוע,

 לו מארגן אותו, משחרר הייתי עושה. אני הייתי כך
כ בו להשתמש וממשיך הדעת, על שתתקבל בדיחה

 יוכל לא כזה שאיש חשבון עושה הייתי כפול. סוכן
ב שבגד ההוכחות בידי כי אותי, לשרת לסרב בעתיד
 בידי.״ הוא רגע. בכל אותו לשבור יכול הייתי חבריו.

 זבוב. מעך כאילו ידו, את קמץ בכך, להרגיש מבלי
 פעולה.״ איתנו ישתף לא רוברט אם זאת, ״נזכור
 גם אתה, גם אריה. חשב אחת, בסירה כולנו כן,

דיין.״* אפילו רוברט.
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 מחשבותיו. את קרא כאילו ג׳יבלי, אמר ״דיין,״
לה שיוכל דעתו על יעלה אם פעמיים יחשוב לא ״הוא

 ימכור הוא אותנו. שיקריב כך על־ידי עורו את ציל
 יוכל לא הוא אבל הקאריירה. בשביל שלו הסבתא את

 בקלות.״ העסק מן לצאת
אריה. תמה ״מדוע?״
 ודיברתי ימים, כמה לפני לאמריקה, מכתב לו ״שלחתי

 היה שלא לטעון יוכל לא הוא הפעולה. על במכתב
ואו ההעתק את אתקן ״שמע, רעיון. בו עלה מעורב.״

ההוראה.״ את נתן שלבון שם סיף
כוו את הסביר פשוטות במילים למזכירה. קרא הוא

 אחת שודה מוכן: המיסמך היה דקות כמה תוך נתו.
אחרת. שורה המזכירה הוסיפה ועליה נמחקה,
 בחורה אריה. חשב בחורה, לזה מכניס הייתי לא

תמיד**. תפטפט
 יכול מה העניין? כל לנו ״למה בקול, אמר ״בעצם,״

 לטובת פעלנו לא הרי האמת? את נגלה אם לנו לקרות
 ששגינו. לטעון יוכלו ביותר הגרוע במיקרה עצמנו.

לשגות.״ יכול אחד כל הזה, במישחק
 חוש בלי אבל טוב, איש ברחמנות. בו הביט ג׳יבלי

אנחנו הזה, העסק יתגלה אם ידידי. ״שמע, פוליטי.

 למצרים, הרשת את ״רובוט״ מסר כאילו הגירסה *
 איש־ בר־זוהר, מיכאל נול־ידי שוב לאחרונה שהופצה

ה הנימוקים על הסתמכה אכן הראל, איסר של אמונו
כאן. מוזכרים

 שנים, כעבור נתגלה, כך פיטפטה. הבחורה ואכן, **
לבון. בפרשת חשוב תפקיד שמילא הזיוף,


