
בקאהיר, האמריקאית בסיפרייה השריפה של זה תצלוםמחשיד תצלום
שפעל, דר הגרמני בשבועון־החדשות לראשונה שהופיע

 על מסר שאברי נדוני־קאהיר של חשדותיהם את מחזק התצלום מעשה. בעת צולם
 כתבה באותה החומר ששאר מאחר ? לצלם מישהו הספיק איך אחרת שהרי מראש, הפיגוע

ממנו. בא זה צילום גם כי להניח מביר אברי, על־ידי ספק בלי מופק הגרמני השבועון של

ר ^ ש ל י הי ת ה  רא־ נוסח בסיפור ל
 הראשונה הפגישה תיאור — שזמנן

ה הרשת איש עם זיידנוורג• אברי של
 יעקוב- פילים במצריים, אמ״ן של יהודית

סון.
 הגיע הוא בסיפרו, אברי של גירסתו לפי

מ הים בדרך ,1954 ביוני 29ב־ למצריים
 מכוניתו. עם יחד לאלכסנדריה, איטליה

 ודאג בואו, על ידע המצרי חיל־הים מפקד
 את אברי, את להעביר ובעצמו בכבודו

 אביזרי־ריגול ביניהם חפציו, ואת המכונית
 זה היה ביקורת. בלי המכס, דרך שונים,
חוד- כמה תוך במצריים השלישי ביקורו

 ״אתה אדיש. במבט אותי אמדה היא
שאלה. רוברט?״

 •טם־הצופן את מבטאת שמעתיה כאשר
לרגע. נדהמתי זה, למיכצע עבורי שנקבע
 ״היכנס, הסבירה. פילים,״ של אמו ״אני

למעלה.״ הוא כבקשה.
 גם אס ותהיתי כעיקבותיה, פסעתי
 הנתנזונים אצל •מהריגול יודע מוטקה*

מישפהתי. עניין הוא
 ונאה צנום בהור היה נתנזון פיליפ
 את לו הושטתי •20 או 19 בו למראה,

 ״טוב כהערכה. אותה בחן והוא החצובה,
לך.״ ״ציפיתי אמר. שבאת,״

 חזרה בדרכו בארץ, אימונים שעבר אחרי
 עומד כי בפאריס לנתנזון נאמר למצריים,

הת עם לפקד כדי מישראל, שליח לבוא
 במיכתב, לו נאמר מכן לאחר הפעולה. חלת

 18ב־ אצלו לביקור יגיע ש״ריוברט״ בצופן,
ביוני.

 גולן: אביעזר באמצעות נתנזון, מספר
 אד כחודש. 18כ* הגיע לא השליח

 ישיב פילים — לאחר־־מכן מיספר ימים
והשתע שכקומת־הקרקע׳ בהדר־האורחיס

 היתה אמו המגודלים, כלביו שני עם שע
 •מניהם ומילבד העליונה, שבקומה בחדרה

 הפעמון צילצל — כבית איש היה לא
 ניצב ולפניו פתח פיליפ הכניסה. בדלת

 ללא בהידור• לכוש בלונדי, גבוה, גבר
 !״רוכרט ״אני : אמר אקדמות

 פיליפ, היטיב ימים׳״ מזה לד ״חיכינו
כשהת הגועשים. הכלבים את משקיט

 הבא. מי לראות1 האם ירדה כסלון, יישבו
 כידיד לפניה ״רוכרט״ את הציג פיליפ
 מיספר זמורה ידו׳ את לחצה והיא ותיק,

ויצאה. מקובלות מילות־גימום
 לפגוש רצונו את הביע (רוכרט) ...הוא

 למחרת, לו שיחכה ואמר (לוי) ויקטור את
״ריאלטו״... קולנוע לפני

 ללוותו. פיליפ, אד קם ללכת, כשקם
 לכדי.״ אצא תטרח, ״אל : אמר רוכרט אד

 מאשר יותר כדברים לשמוע דימיתי
 רצה לא הוא גרידא. ■נימוס התכטאות־של

 אולי או בן, פי על אף אליו. שאלווה
 נכנס ראיתיו החלון. אל חפזתי כד, משום

 ,פלי־ מכונית בחוץ, שהמתינה מכונית אל
 של לוחות־רישוי עם ירוקה, פתוחה, מוט׳
 ממתינים היו ילדים שני דיפלומטים. רכב

כמכונית.״
כש ניעור. פיליפ יטל הבלשי״ ״החוש

 לו לספר כדי ויקטור׳ עם יום אותו נפגש
 ניסה למחרת, לפגישה ולזמנו האורח על
 מעוררי־חתהייה הצדדים על לרמוז אף

כ האיחור — רוברט של בהופעתו אשר
ם אותיות הממונית, בואו,  לוחות־ על 0. .

הדב־ בל — הילדים שגי שלה, הרישוי

דיפ ללוחית זכר איו אברי של בתיאורו
 — המפורסמת הירוקה למכונית לומטית
 מאד מרכזי תפקיד למלא שעמדה מכונית

בפרשה.
נמ הם אך — לכאורה קטנות, סתירות

 וברור התיאורים, שני אורך לכל שכות
 משקר הצדדים אחד.משני לפחות כי לגמרי

 מלא. בפד,
מי?

צח־יד צר לחי א לנ
 אינו אברי של ספרו את קורא ך-

 המתעוררת מתמיהות להימנע יכול 1 י
 תמיהות — עמודיו 367מ־ אחד בכל כימעט

מונו לתמיהה דבר של בסופו המצטרפות
 להשוות צורך אף אין למעשה מנטלית.

 הסתירות את ולפענח התיאורים, שגי את
 לבדו, עצמו, אברי של תיאורו ביניהם.

כבד. צל עליו להטיל כדי בו די
אמין. אינו פשוט התיאור

 את הדיח עבד־אל־נאצר שגמאל אחרי
 המישטר של הראשון המנהיג נגיב, מוחמד

לר פראנק״ ״פאול בדעת עולה המהפכני,
 פשוט איך? החדש. השליט לב את כוש

ומת מיכתב-עידוד, לו כותב הוא מאד:
 זה ראה ואכן, אישית. לידו למסרו עקש

 אנשי־ מכניסים לארמון, בהגיעו פלא:
 בלי הגרמני התייר את המצריים הביטחון

 יעצמו, עבד-אל־נאצר של ׳לחדרו בעיות
 מראשי רבים שעה באותה נמצאו שבו

 לעבד- המיכתב את מגיש אברי המישטר.
 כמה לו אומר ידו, את לוחץ זה אל־נאצר.

חמימות... מילים
ב המי-ומי כל עם נפגש אברי ביכלל,
 נגיב. מוחמד אצל מבקר הוא מצריים.

 הירושלמי המופתי עם מחמאות מחליף הוא
 מתיידד הוא אל־חוסייני. אמין חאג׳ הגולה,

 בשגריר החל במצריים, הגרמנים כל עם
 באותה שעזרו ובמדענים, בקצינים וכלה

(עד המצרית למכונת־המילחמה תקופה

 1973 בנובמבר שצולמו כפי קאהיר, מנדוני כמההעלילה גיבור־
 כשפורסם ניניו, מוסל של חתונתה בעת בארץ,

 בתמונה, ששת־הימים. מילחמת אחרי חילופי־שבויים בעיקבות לארץ הגיעו שהם לראשונה
ניניו מוסל דאסה; רוברס לראשונה; אברי את שפגש איש־הרשת נתנזון, פיליפ מימין:

 מאיר גולדה להורג); שהוצא מארזוק משה של (אחיו מייוחס מאיר בשימלת־הכלולות;
ת; לפירסומת המעמד את שניצלה שי  להורג); הוא גס (שהוצא עזר שמואל של אחיו אי
 מיבצע־ אחרי המצרי, בכלא בכוונה שהושארו מכן לאחר טענו הנדונים לוי. ויקטור

ארצה. יבואו אס הפה את שיפתחו חשש דיין שמשה מפני ,1956 שנת של סיני

גרמני. איש־עסקים פראנק״, כ״פאול שים,
 אברי ביקר האונייה מן רדתו עם מייד

 ששימש גרמני קצין תיאו, ידידו אצל
— ואז המצרי, לחיל־הים כיועץ

אלכסנ של האירופי חרוכע את חציתי
 בתחנת־ ונעצרתי עקלקלות, בדרכים דריה
 של בניו את השארתי ליעדי. סמוכה דלק
 כיסוי) לשם איתי לקחתי (שאותם תיאו

 עין עליה לפקוח לחם והוריתי כמכונית,
 אני־ פיכה. פה ויערכו שירחצוח •טעה

 פיליפ של ביתו את לחפש ניגשתי עצמי
 עימי נושא שאני תוף נתנזון, ״הנרי״

להצדיקו. שקשה פריט — חצוכת־צילום
 ל־ השיבה וכיכדת-גוף קשישה איטה
הדלת. על נקישתי

 היא באנגלית, שאלתי ?״ בכית ״פיליפ
 במגעי להשתמש הייתי עתיד •טגה השפה

ה זהותי הסוואת לשם אנשי־הרשת׳ עם
מ מוצאי כי שיחשבו כתיקווה אמיתית,

צפון־אירופה. מארצות אחת

 אינו שם־המישפחה הנכון. השם זהו •
 זיי־ אלא משי) הר (בגרמנית: זיידנברג

משי). של פסולת :דנוורג(בגרמנית
12 .....

 בארסיות שאלתי ?״ אני מי לד ״מניין
מכוונת.
״הו בנעימות. חייד הוא רוברט,״ ״אתה

 להגיע.״ עומד שאתה לנו דיעו
 נראה.״ באמת זה ״כף

 סייר עם פגישה לארגן תוכל ...״למתי
 ?״ לוי) (ויקטור

בצהריים.״ ״למחר
ה ברחוב חנות־הספרים בחזית ״בסדר,

 בדיוק.״ 12ב־ בנקים.
חיו את נתנזון בפני להדגיש על־מנת

ה אמצעי־הזהירות של המוחלטת ניותם
 על כתוקף עמדתי עת׳ בכל מחתרתיים

 לי היה די שלו. בכינוי־הצופן השימוש
 אמצעי־הזהירות ;אז עד שראיתי כמה

סכנה...״ כדי עד רופפים היו בתא שננקטו

רי מי ק ש מ
 אחרת נראית עצמה פגישה ותה״

עצמו. נתנזון פיליפ של בתיאורו

 את שגייס האיש בן־צור, מרדכי *
 ״קצין־ בשס בפרשה שנודע לאמ״ן, אברי

המילואים.״

במצ מצוי שרוברט כף על שרימזו ריס
ימים... מזה ריים

התיאורים. שני תואמים הכלליים בקווים
המאלפות. הן הסתירות דווקא אך

 עצמו. פיליפ כאן האם, פותחת כאן
 היו כאן במפתיע, לבוא צריך היה כאן

 המכונית ממתינה כאן ליו. להמתין צריכים
הבית. לפני כאן ״סמוכה״, בתחנת־דלק

 שמקורו זיכרון, של פער רק זהו האם
? שנים 22 — בינתיים שחלף הזמן באורך

 כך. זה שאין מלמדת מדוקדקת קריאה
מכות. הוא ד׳פעד

 שאנשי להראות בא אברי של התיאור
 כך חסרי-זהירות, רשלניים, היו הרשת

 גם הוא טיבעית. היתה הרשת שנפילת
 ביום עוד נתגזון אל ניגש כי להוכיח בא

 קדה כיצד ומסביר לאלכסנדריה, הגיעו
 במכוניתו לנסוע הספיק בבר זאת שלמרות
 שנסעו הילדים שני את ולאסוף הפרטית

עימו.
 את להחשיד בא נתנזון של התיאור

 כפול, סוכן מלכתחילה שהיה בכך אברי
 שאברי רומז הוא מצרית. בשליחות שפעל
 כמה כבר ביקור באותו במצריים שהה
 שבהם ימים — לנתנזון שהגיע לפני ימים
המצרי. המודיעין עם מגע הסתם, מן קיים

 המפורסמים השמות הסובייטים.) שהגיעו
מפיו. ממש נוטפים

 שירות־ ראש עם מתרועע הגדול המרגל
 מפילים שאנשיו בשעה המצרי, הביטחון

 אנשי- את ומשגעים מצרים על חתיתם
 ממקומות- אחד את המצריים. הביטחון

ה שר־הפנים בלוויית מבקר הוא הפיגוע
 על האחראי מוחיי-אל-דין, זכריה מצרי,

 על העיתונאית הידיעה את המישטרדד.
ב בטלפרינטר, קורא הוא הרשת נפילת
המיצרי. שירות-הביטחון ראש חברת

 ורד הרשת על הפיקוד מילבד אבל
 לאברי יש וגנרלים, שרים עם התרועעות

 אגב־אורחא, באילו במו-ידיו, לבצע זמן גם
 מסמרי- בוגד ג׳יימס מיבצעי וכמה כמה

 באיזור בריטי. מחנה ליד בעוברו שיעד.
בר רימון. לתוכו זורק הוא תעלת־סואץ,

 בקבוק- בהם מניח הוא מיתקני־נפט, אותו
 בתיבת- קטלנית פצצה לשים כדי מולוטוב.

 ההמון יקשיב שבו הכיכר׳ במרכז דואר
 פורץ הוא עבד־אל-נאצר, של לנאומו

)22 בעמוד (המשך

מ מוחיי־אל־דין, חאלד של דודנו *
 גם שנימנה המצרית, תנועת־השלוס ראשי

המהפכה. את שחוללו הקצינים עם הוא


