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 רשמו ׳במישטהה אבל בתחינה. היה לא
 לא אני יודעים. והם שלו, הצילצול את

 ׳בטח הוא בחינם, זה יאת שעשה אומרת
 הסמים.״ של בתיק הטבה :לקבל חצה

 בלי נהיגה על שנעצר ״ביום רינה:
 שפחד, בגלל לא להם גילה הוא ר״שיון,

 ביקש הוא פטריוט! *שהוא בגלל אלא
 אחריו נסעו מכוניות עשרים ל׳ש״ב. לקרוא

להם, כשגילה והכל. ורמקולים עם
 אותו עשו !׳גדול אתה ,סו. :לו אמרו

 שלי בעיניים ראייתי אני שר־הביטחון.
ניש שרים ישם, שהיו גידולים הכי אלופים

 היד. את לו לחץ שרון אריק אותו, קו
 לחבק הפסיק לא גדול הכי הש״ב ראש

׳קצינים. מחוב לנשום מקום1 היה לא אותו.
 אמרו מהש״ב, השבוע עוד אליו ״באו

 מה תקבל לקרשים, אותך זרקנו ,לא לו:
 האמת.׳ את ניגלה הזמן בבוא שהבטחנו.

 ואני מהעניין, יצא ושהוא מאמין ״בעלי
 כתב השבוע מטנו. יותיר עוד מאמינה

 !מאד העניין את קיבל הוא מיכיתב. לי
 בוגד, שעשו:איותו יזה עם משלים לא קשה,

 אעשה וחלילה חס .״אם לי: כתב הוא
 אז לי. שעושים העוול על לעצמי משהו

 יקר דביר לך ׳שהשארתי יודע אני לפחות
 מבקש אני לכן החמודה. ביתנו והוא מאד

 הזמן.׳ כל עלי ששמרת כמו עליה שתשמרי
לא אני אבל מיואש. בןראדם כותב ככה

■ ■יי עלינו עבד העו״ב ■יי

כדוגמ:ית־תיםרול,ות רינה
הזה״ ב״העולם כתבה

 חח ־שהוא שיוכח ׳בטוחה :אני מיואשת,
1 מפשע.״

 מדי מעלה עם ׳רינה מתראה בינתיים
 בין ׳במחיצתו שוהה היא לדבריה, יום•

 ׳להביא רשאית ׳והיא שעות׳ לחמש ארבע
 עצמו יג׳ו וקרובי־מישפחה. חברים איתר׳

 ומשוחח ערב, מדי לדבריה, הביתה, מטלפן
הילדה. עם

 :בדוגמנות, הפנוי בזמנה עוסקת רינה
 לכך. אותה מעודד אינו שבעלה למרות

 ב־ שלה לקאריירה מתנגד הוא לטענתה,
 השתתפה היא זאת למרות אולם, ׳תוקף.
בתא זכתה ובכולו תחרויות־יופי, בכמה
 האביב מלכת סגנית היתה השאר בין רים•
בת־ים. ׳ומיס

 ו- בתצוגות־יאויפנה כבר השתתפה רינה
משח וצלמי-האופנה בתצוגות־׳תיסרוקות,

 בלאו. משיבה היא לכולם לפיתחה. ירים
 משתוקקת היא מודה, היא 'אחד, ׳מצד

 בכל ניחנה ׳ואכן הזוהר, ומעולם להצליח
 מאידך חטוב. וגוף יפהפיות פנים :הנתונים

 פי את להמרות יכולה אינה כי יודעת היא
 להצטלם למשל, עליה, 'אוסר הוא מעלה.

 שיפוע ושלה, ׳תצלום כשהופיע אך בביקיני,
 ב- יחזה, בהעולם בעליה, של מעצרו ,לפני

 מיהר ׳תיסרדקות, תצוגת יעיל כתפה מיסגרת
הביתה. ולהביאו העיתון את לקנות
 !אכן אם 21ה- ,בית הצעירה תעשה מה

 כפי למוות יידון ואפילו בעלה׳ יורשע
? העיתונים ׳שכותבים

!״לכנסת אלך רעב, אשבות ״אני :רינה
 רינה: אומרת יועיל? לא זה גם ואם

 צעירה. עוד אני לעשות? יכולה אני ״מה
 אבניה ואולי שלי, הילדה את לגדל :אצטרך

 לחשוב רוצה לא אני אבל קאריירה. :לי
 מחודש שכבר לקוות ירק ירוצה אני זה. :על

לארצות-הברית.״ ניסע ואני הילדה ג׳ו, הבא
■ ישי שרית
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 ומעמדם כוחם לחיזוק הישראלית

כלבנון. הפלסטינים של
ש בכך האמריקאים גם הכירו למעשה

 ושיש הלבנוני, במאבק ״צד״ מהווים הם
תתכנס. אם בוועידת־פיוס, לשתפם

הסווים סילוק
 מ־ הסורים גירוש הוא היעד ם ^

מאד. רחוקה הגשמתו הרי לבנון,
 הסכם בתוקף ללבנון נכנסו הסורים

בני שהושג סורי-אמריקאי-ישראלי, חשאי
 שי־ קיים היה קיסינג׳ר. הנרי של צוחו

ש הסוריים הכוחות בין מלא תוף־פעולה
 שהטיל צה״ל, ובין הפלסטינים את תקפו
 בידי הנתון הלבנוני החוף על ימי מצור

 הסורים נעצרו ישראל, בקשת לפי אש״ף.
הדרימו. ולא הליטאני, ליד

לסי יביא בצפון הנוצרים חימוש האם
מלבנון? הסורים לוק

נכון. הגמור שההיפך נדמה
 האמיתית כוונתם מהי בטוח אינו איש

 יש והבינוני. הקצר בטווח הסורים של
ה כי אומרת האתת גירסות. שתי לפחות
 את להפוך כדי להישאר, מבקשים סורים
 סוריה־רב־ במיסגרת למדינת־חסות לבנון

 רוצים הסורים כי אומרת השנייה תי.
 כוחם את מתישה שלבנון מפני להסתלק,

 דמוי- מצב לתוך נספגים והם הצבאי,
וייאט־נאמי.

 לה (שיש השנייה הגירסה נכונה אם
הישרא מערכת־הביטחון בצמרת תומכים

 הנוצרי־הימני הכוח חימוש הרי לית)
ההפוכה. המטרה את משיג

האפ את הסורים מן מונע הוא
ש מפני מלבנון, להסתלק שרות

 חיל-עזר המהווה חזק, נוצרי צבא
 הסורי העורף על מאיים לישראל,

כנו. על להשאירו יכולה סוריה ואין
החו של ההפגזות רבים, מומחים לדעת

 רקע על באו בביירות האחרונים דשים
 להתחממות ושוב שוב גרמו הנוצרים זה.

העמ כלפי פעולות־צליפה על-ידי הגיזרה,
 הם סוריים. חיילים והריגת הסוריות דות

 שהיתה כוללת, למילחמה להביא ביקשו
 להתערב ישראל את לדעתם, מכריחה,
 לחסל ביקשו הסורים ואילו לצידם. ישירות

 מהן ולפרוק הפלנגות, של הצבאי הכוח את
 ב־ להסתבך העזו שלא מאחר נשקן. את

 אנטי- בנשק החמוש צבא עם קרבות־רחוב
 איזורי־המגורים בהפגזות הסתפקו טנקי,

 להתיש שנועדה למדי, ברברית שיטה —
מיני תוך לכניעה ולהביאם הנוצרים את

לחימה. של מום
 להכריח היכול כעולם כוח אין

 הם אם מלבנון, לצאת הסורים את
ביטחו את מסכן שהדבר סבורים

 מיל■ — כבודם את או הלאומי נם
 צה״ל, של מאסיווית פלישה כד

 ישראלית־ערכית למילחמה שתביא
כוללת.
 כוונה של המסווה מאחרי כי ייתכן

 מתכוונים — הסורים את לסלק — זו
 היעד את דווקא להשיג בעלי־ההתערבוח

 לבנון לתוך הסורים את למשוך ההפוך:
 להתיש כדי שם, להסתבך להם ולגרום

כוחם. את
 אם ספק האפשרי, היעד לעצם אשר

 ידוע אמנם אמיתי. אינטרס משרת הוא
ללב הסורית בפלישה תמך רבין יצחק כי

 מבחינה זה. נימוק ביגלל השאר בין נון,
בלב הסורי הצבא התפרסות איסטראטגית,

 שלו, הלוגיסטיים הקווים את מאריכה נון
 את ממנו ומונעת להתקפה, אותו חושפת

ישראל. נגד לפעולה כוחותיו ריכוז
 מוגבלת מטרה למען כדאי, האם אך
 חס־ בהרפתקה הנוצרים את לסבך כזאת,

ההס האם לעתידם? ומסוכנת רת-שחר
בהסתב מלווה היתה לא הסורית תבכות

 ממנה? להחלץ מאד שקשה ישראלית, כות
 הסורים? את לסבך צורך היה בכלל האם
 למשא־ומתן להפריע הסורים יכלו במה

? הישראלי־מצרי
 כידי הנוצרי הימין חימוש האם
 האינטרס את כיום משרת ישראל

ץ האמריקאי
 בלבנון הנוצרי הימין כן. למראית־עין,

המוס השמאל בעוד פרו־אמריקאי, הוא
 בברית קשור אש״ף פרדסובייטי. הוא למי
 שנסיונותיו מפני רק (ולו הסובייטים עם

האמרי על־ידי נדחו לוושינגטון להתקרב
 קיסינסר בין חשאי הסכם בעיקבות קאים,
האמרי על שאסר ,1975ב- שהושג ורבין
אש״ף.) עם יחסים קיום קאים
ב הפרו־אמריקאי הימין חיזוק אם אך
 המחנה מן הסורים להתרחקות מביא לבנון

 אנד יחסי בהפסד. השכר יוצא האמריקאי,
לאין- לוושינגטון חשובים ריקה־סוריה

ק ס ן פ מ ז
 אמריקה־לבנון. יחסי מאשר יותר שיעור

בלב הנוצרי בימין רואים האמריקאים אין
 לאורך בו להעזר שאפשר רציני, כוח נון

 כמיל כמו איש האמריקאים, בעיני ימים.
המטורפים. לשוליים שייך שמעון

 כישראל שרכים התופעה, מכאן
 אין :כה וכדחלים עליה תמהים

 הנוצרי כימין תומכים האמריקאים
 את לחזק משתדלים הם כלבנון.
 של מעשיה סוריה. עם יחסיהם
 אר* כן ועל לכך, מפריעים ישראל

להם. מתנגדת צות-הברית

סאדאת בידוד
 חיזוק :האחרון האפשרי היעד ותר ך

 בעולם אל־סאדאת אנוור של ■מעמדו
 העיקרית, יריבתו החלשת על־ידי הערבי,
סוריה.

 הניתוח זרקור את מפנה הדבר
 הקובעת העיקרית, השאלה לעבר

 הישראלי האינטרס הגדרת את
 לגבי מטרתנו כעצם, מיהי, :כלבנון
?־ סוריה
 יעמוד שבו במצב ישראל מעוניינת האם

 הערבי, העולם כל מול לבדו אל-סאדאת
 של היחיד כבעל-בריתה ומנודה, מבודד
 דווקא ישראל מעוניינת ואולי ? ישראל
 טבעת- תישבר שיו מצב ההפוך: במצב

 גדולים וחלקים למצריים, מסביב הבידוד
 ישראל עם יתפייסו הערבי העולם של

ומקיף? מלא שלום עימד, ויכוננו
 הרי השנייה, ההנחה נכונה אם

שהאינ בכך ספק של שמץ אין
 משיכת את מחייב הישראלי טרס

 (במו השלום מעגל לתוך סוריה
מע אל בשעתו, סוריה, שנמשכה

מצ בעיקכות הסדרי-הביניים, גל
ריים).

 בשום מעוניין אינו עצמו אל-סאדאת
נג הסורית העמדה להקצנת להביא פנים

 סוריה את למשוך מעוניין הוא להיפך, דו.
מצ על מעיק הבידוד לצידו. אש״ף ואת

 שיכבת- בלב כבדה מעקה ויוצר ריים,
שלה. הפוליטית העילית

 כלבנון הישראלית ההתערבות
 ה־ משולחן סוריה את מרחיקה

 מזיקה היא בן ועל משא־והמתן,
 למרות המצרית, למדיניות-השלום

 להתאפק יכולים המצרים שאין
הסו של לאידם שימחה מלגלות

כארץ-הארזיפ. המסובבים רים
יש של העליונה הלאומית המטרה אם
ההר ומקיף, מלא שלום השגת היא ראל

מסוכנת. איוולת היא בלבנון שלה פתקה

הישואד? חאינסוס חינו
 מים טפח מגלה זה שטחי ייתוח ך

בחש להילקח צריכות שהיו ^הבעיות,
 ניתוח של בדרך הכרעה לידי ולבוא בון

 להרפתקה ישראל שיצאה לפני הגיוני,
 לפחות, עתה, נעשה. לא זה הלבנונית.

 תסתבך שהמדינה לפני זאת, לעשות יש
יותר. עוד

 האם :המוסדית השאלה נותרת
ה הימין את לזנוח ישראל יכולה
 אותו משכה שהיא אחרי נוצרי,

זו? הרפתקה תוך אל
 שועים היו לא הנוצרים כי לוודאי קרוב

 וסמייל, שמעון כמו אנשים של לדבריהם
 בלתי- ישראלית עזרה אלה הבטיחו לולא

יש קיבלה קלת-הדעת, בגישתה מוגבלת.
מאד. כבדה אחריות עצמה על ראל

ה לנוצרים להגיד מוטב אך
 תוכל לא שישראל עכשיו, ימניים
 מסויימת, למידה ימעל להם לעזור

 — כמילחמה למענם תסתבן* ולא
 שאין הקו את יעברו שהם לפני
שיכה. ממנו

ל היטב, לנוצרים זאת להבהיר כדאי
 החלומות את לזנוח להם מוטב טובתם.

 על נוצרית-ימנית דיקטטורה הקמת של
ממנה. חלק על או לבנון, כל

 העולם עם להסתדר ועליהם ערבים, הם
 לעוץ שאפשר ביותר הטובה העצה הערבי.

 הנוכחי, כוחם את לנצל היא זו בשעה להם
 להסתדר כדי הישראלי, הסיוע מן הנובע

 הסורים עם בארצם, המוסלמי הרוב עם
 ביותר הטובים בתנאים הפלסטינים, ועם

להשיגם. שניתן
 שהיא מפני מוסרית, גישה זוהי
 את מבטיחה שהיא ומפני נכונה,
 עצה כל כלבנון. הנוצרים עתיד

 קלת־דעת הרפתקנית, היא אחרת
כלבנון. לנוצרים והרת־אסון

עם שהיה לביב, יגאל
מי השבוע, שמת

 הרכה הכורסה על שהשתרע גבר ך*
 הוא ברע. לפתע חש בטלוויזיה, וצפה \ 1

ב שהיתה לאשתו, לקרוא כנראה, ניסה,
 בגד קולו לשווא. אך במיטבה, העת אותה

ש קלה, גניחה להשמיע הספיק הוא בו.
 הכורסה מן וצנח רעייתו, לאוזני הגיעה
 ברור היה הכל לחדר, זו כשפרצה ארצה.

 חששו שממנו השני, הלב התקף :ומוחוור
האיש. את הכריע וחודשים, שבועות במשך
 ולהעלותו בו לאחוז הספיקה עוד היא

 כפתורי את פורמת כשהיא הספה, על
 להחזירו בכוסה היה לא אך חולצתו,
 שניות, כמה במשך בידה אחז הוא לחיים.

נשמתו. את ונפח — בגופו עובר כשרעד
 מי כהן, יעקב העולם מן הסתלק כך

מרכ לדמות רבות שנים במשך שנחשב
 ישראל. של והפשע ההימורים בעולם זית

 בפי ידוע שהיה האיש, של דמותו סביב
 נשזרו יעקוב, סתם ולא כ״יעקובלה״ כל

 כאדם תואר הוא לרוב. ואגדות סיפורים
הגדול. ובעולם בישראל — בכל שידו

 עימו לקח לא בלונדון החודש כשנפטר
 גילה מהם טפח לקבר. סודותיו כל את

 שינד ארווין לעורך־דין חודשים כמה לפני
 הפשע לחקירת הוועדה י יו״ר שהיה רון,

 פירסום לאחר קצר זמן ושנפטר בישראל
 מגילוייו כמה לי. גילה וטפחיים מימצאיה

הזה. בהעולם פורסמו אף
טי ויסקי  סקו

ושאמפגייה
 כמה לפני ברע, לפתע חש איטר ^
 מצבו. את נכונה העריך לא חודשים, *
 יעקובלה, אך התקף־לב, אמנם זה היה

 חשב מסכרת, האחרונות בשנים סבל שכבר
החד הצרה על להתגבר יוכל כי תחילה

 לדיאטה מוגבל היה ממילא כבד הרי שה,
 מתענוגותיו אחד את ממנו שגזלה חמורה,

הזלילה. — העיקריים
 חדל לשבעים, התקרב שגילו האיש,

 בימים עליו אהוב שהיה בנוסח לאכול
 בתל־ כרם־התימנים במיסעדות שבילה
 ושולחן לרוב כבש כרעי עוד לא אביב.
 ו־ סקוטי ויסקי עוד לא שיפודים. עמוס

לס כשהזמינני עתה, צרפתית. שאמפנייה
 לירקות עצמו את הגביל בחברתו, עוד

 יכול לא מעישון רק צח. ולמרק מאודים
ביום. חפיסות כשלוש וחיסל להתנזר, היה

 רבה בקפידה אז אותו שבדק הרופא
 מקורה למחלה הסיבות אחת כי קבע,

 לאחר באיש, שאחזה הרבה בהתרגשות
וע בפני עדותו על בעיתונים הפירסומים

 מגבירי כאחד הוזכר שוב שימרון. דת
התחתון. העולם וכמלך הישראלי הפשע
 עברו, בשנים גם שכזה בתור הוזכר הוא
 הכל. השתנה עתה מכך. סבל לא אז אולם

 עיתונים. לקרוא והחל בגר הצעיר בנו
 והדבר — אביו בשם נתקל לפעם מפעם

 בושה. רגשות בו ועורר ייסורים לו גרם
 שמניע מה כי פעם, לא לי אמר יעקובלה

 הרצון הוא שמו לטיהור במאבקו אותו
באביו. להתבייש מבלי יגדל שבנו

קבע, ביעקובלה שטיפל האנגלי הרופא
 עובר היה לא הגופני חוסנו לולא כי

 הזהיר הוא הראשון. ההתקף את בשלום
 התרגשויות. ומפני מאמץ־יתר מפני אותו
 שכהן הרופא קבע לבאות, להתכונן וכדי
ש (צינטור), מיוחד צילום־לב לעבור חייב
 לצילום- כהכנה ניתוח. מעין למעשה הוא

 קפדנית. מנוחה על הרופא פקד ניתוח
המנוחה. חרף החמיר, החולה שמצב אלא

שי מנדודי וסבל לנשום התקשה האיש
 להשתרע היה יכול לא אף לבסוף נה.
 במשך פגשתיו תקופה באותה מיטתו. על

 יממות בילה כי לדעת ונוכחתי ימים, כמה
כסא. על בישיבה שלמות

 יעקובלה קיבל הראשון ההתקף את
ברי לבירת אז הגיע הוא בלונדון.

ולמ שימרון ארווין עם להיפגש כדי טניה
 נשארו הצעיר ובנו אשתו עדותו. את סור

אחיו. לבית סמוך בניו־יורק,
 התגורר הוא — בלונדון אותו כשפגשתי

 היה — רוד באדג׳וואר פאר בדירת אז
 לבני להודיע סירב הוא בדירה. יחידי

ה והאנשים בריאותו מצב על מישפחתו
 ידידיו. קומץ על נימנו שפגש יחידים

 להשגיח כדי בתורנות, לדירתו סרו הם
 שלמים ימים היונדיום. לצרכי ולדאוג עליו
 מישקלו מבושל. מסאלרי רק אז ניזון
מהלך. כמת נראה והוא קילו 54 עד ירד


