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 ז הרדיקלית בעיראק תומכת שאמריקה דעתו על יעלה זה מי להצחיק. בא הדבר
!המטורף השיעי הקנאי של החולני דמיונו פרי זה הרי

 טעה. הישראלית, בצמרת רבים טובים אנשים כמו מולדין, שביל אלא
 אהדתה כי כדור אך כגלוי. בעיראק תומכת אינה אדצות־־הכרית

לבגדאד. נתונות — הסמוייה עזרתה גם ואולי — הסמוייה
בני־הערובה. פרשת על והזעם האיראני־אמריקאי הסיכסוך מן רק נובע אינו הדבר

 ועיראק ארצות־הברית ביו השטח, לפני מתחת שנרקמו, הרבים הקשרים מן נובע גם הוא
 עמוקה תפנית היתה אכן כי האמריקאים יודעים לישראלים, בניגוד האחרונות. בשנים

הכלכלי. בשטח רק ולא — עסקים״ עימה ״לעשות עכשיו אפשר וכי בעיראק,
 בגין מנחם של הפטפטת על האמריקאים של העצום הזעם מכאן

 המכוונת אמריקאית־ישראלית, צבאית ברית על השבוע שדיברו ושות/
לגמרי. שונות הן אמריקה של כוונותיה עיראק. נגד

הערבי. בעולם ישירה השפעה לה אין ושוב מבודדת, שמצריים יודעת אמריקה
 אלטרנטיבות. מחפשת היא עצמו. את מיצה קמם־דייוויד שתהליך יודעת גם היא

 להיות יכולה הפרסי, במיפרץ היציבות ועל הנפט נסיכויות על כמגינה מתונה, עיראק
חשוב. אמריקאי נכס

 עם עיראק. אל והולכת גוברת בקרירות ברית־המועצות מתייחסת הסיבה מאותה
 באין להתפשר. הצדדים לשני וקראה נייטרליותה על הכריזה היא המילחמה פרוץ

 היא השעה באותה אך קרע. למנוע כדי העיראקי, לצבא חלפים מספקת היא ברירה
 סולקו או הסתלקו השבוע עיראק. של יריבתה לסוריה, נשק של גדולות כמויות מספקת

מעיראק. הסובייטיים היועצים
האי להצלחת ליבם בסתר מתפללים הסובייטים אבסורדי. כמעט מצב נוצר כך
המצויי העיראקים, להצלחת מקווים האמריקאים אמריקאי. בנשק■ המצויירים ראנים,

 פרשן השבוע העיד איראני,״ ב,פאנטום׳ עיראקי נתקל,מיג׳ ״כאשרסובייטי. בנשק רים
המיג." לניצהון מתפללים ״האמריקאים ערבי,
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על גזורה — האיראניים בסיסי־האוויד על התקפת־פתע — תוכנית־המיבצע גם 1 י
הישראלי. הנסיון פי

 השטחים את לתפוס :מינימום סבירים. יעדים סדאם לעצמו הציג כריאליסט,
 ערבית. שאוכלוסייתו האיראני, איזור־הנפט את לתפוס :אפשר אם מעיראק. שנגזלו

 יותר נוח מישטר באיראן ולהשליט חומייני של מישטרו את להפיל :המכסימום
לעיראק.
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נכשלה. זו שתוכנית ספק ין

מודיעיני. מחדל :תמיד כמו הכישלון, סיבת
 האמריקאים הודו השבוע אמריקאי. מחדל גם הוא בילבד. עיראקי אינו זה מחדל

 כי גילתה ראשונה חקירה לאיראן. שנותרה היכולת בהערכת חרוץ כישלון שנכשלו
בסוכנים. וגם טכניים באמצעים גם לוקה באיראן האמריקאי המודיעין
 באמצעות וגם במישרין, לעיראק האמריקאים העבירו המיבצע ערב כי נראה

ככוזב. שהתגלה מידע לבגדאד, שבאו גולים איראניים ואלופי־צבא עסקנים
 חיל־ מפקדי עמדו בראשו הפיכה. של נסיון באיראן נערך שבועות כמה לפני

 מישפט אחרי להורג, המפקדים הוצאו באיראן, עתה הנהוגה לשיטה בהתאם האוויר.
בהעמ החל והמישטר נאסרו, במיספר, 350כ־ האיראני, .חיל־האוויר טייסי כל מגוחך.

הקיר. אל הסיטונית דתם
 הוא חוסלו. אלה טייסים כי לו הסתבר כאשר להלום החליט סדאם

 האחרים טייסים. 150כ* רק לרצוח הספיקו האיית־אללה שופטי טעה.
הלאומי. האוייב נגד והוזנקו הנדונים־למוות מתאי בחיפזון הוצאו
 לאמריק- נדמה שהיה מכפי טוב יותר הרבה במצב .היו האיראניים המטוסים גם

מפתיע, אווירי כוח להזניק האיראנים הספיקו וחלפים אמריקאיים טכנאים נולי ־ש. >
עיראקיות. במטרות בהצלחה ש״־לם

:תולדות-המילחמות לחוקרי היטב הידועות אמיתות, שתי התאמתו שוב
 להיפך, אלא בלתי-פופולרי, מישטר מחלישה אינה זר אוייב מצד התקפה !•
 האיית־אללה, את להפיל מוכנים שהיו הכלואים, הטייסים יריביו. את גם סביבו מלכדת

המולדת. על להגן כדי בפקודתו, להמריא לרגע היססו לא
 שהיא מפני להסלמה, ולגרום המילחמה את להחריף נוטה מותקפת מדינה ן•
 הדבר העיראקיים. מיתקני־הנפט על בהתקפה שפתחו הם האיראנים ונפחדת. מרוגזת
האיראניים. מיתקני-הנפט בהפצצת הגיבו העיראקים כי מייד, בהם התנקם

 סבלה עיראק האוויר, מן מכאיבות מהלומות של אלה בחילופים
 משותקת במעט היתה האיראנית שתעשיית־הנפט בעוד בי יותר.

השי לתוכניות דרושות הכנסותיה פרחה. העיראקית התעשייה ממילא,
עיראק. של קום

 סירבה הזועמת איראן התבדו. המילחמה של מהיר לסיום סדאם של תיקוותיו גם
 מילחמת-התשה תיתכן שכבשו. השטחים מן ייסוגו שהעידאקים מבלי אותה, לסיים

עיראק. דווקא תהיה בה העיקרית שהסובלת ממושכת,
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אותו. פוער י פה, לו שיש מי כל מפטפטת. מפטפטת, מפטפטת, ישראל כלל. תעלומה אינה ו ¥

 הגרעיני הכור בהפצצת הישראלי חיל-האוויר את מחשידים איראן וגם עיראק גם
רבה. טכנית תושיה מחייב היה כזה, מיבצע נערך אילו בבגדאד.
לגבולו רבה כה בקירבה הנערך זה, בסיכסוך קיימת ישראל אין זה מילבד אך

עליו. מדברת רק היא תיה.
עמ את תשנה אם וחלפים, נשק לאיראן פומבית הציע ציפורי מרדכי סגן־השר

 אלוף־אמ״ן הכורדים. עם הישן הקשר את וגילה בסיסים, לאמריקאים הציע בגין דתה.
הגרעיני. הכור את להפציץ הצורך את הזכיר

ישראלית. מדיניות אין כרגיל,
 אין כי סביר, אינו ממשלת־ישראל של היעד סביר. יעד בלי מדיניות תיתכן לא

 את שיבטיח כולל, שלום להשיג היעד היה אילו זאת, לעומת לו. שיסכם בעולם ערבי
טובה. הזדמנות המילחמה בעקבות נוצרה הרי ישראל, של האינטרסים

השאר: בין
 יותר חלשה זמנית, גם, תהיה זו מילחמה ואחרי יותר, מתונה הפכה עיראק !•
שנים. כמה למשך מישראל הוסר העיראקי הצבאי האיום צבאית. מבחינה
 שבא הקיצוני הלחץ מן שוחרר עראפאת, יאסר בהנהגת באש״ף, המתון הזרם י•
 מוקטנת יכולת בעלת הקיצונית סוריה גם תהיה החדשה במציאות עיראק. מצד בעבר
אש״ף. הנהגת על ללחוץ

 ביכלל מסוגלת ממשלת־ישראל (אם וחשאיים שקטים במגעים לפתוח הטוב הזמן זהו
 ובעיקר הערבי, העולם עם כולל לשלום היסוד הנחת לשם וחשאי) שקט משהו לעשות

עיראק-סעודיה-ירדן־אש״ף. החדש הציר ובין ישראלי בין שלום
 בעוד ימים. לאורך ישותק דא העיראקי הכור בי חשוב. הזמן גורס

יכולת ובעלת בעלת־יוקרה חזקה, עיראק מולנו תעמוד שנים _ כמה

-— •*** .
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 ושאמי סמירנוף רוסית וודקה בחיפה.

 סקוטי. וויסקי משובח ג׳ין צרפתית, פנייה
 טוביה מרטן; רמי צרפתי קוניאק וכמובן,
 מרטן, רמי רק שותים ורחמים

 ה־ עם מהמיפעל נשלח ערוסי רמי
 למיס־ המשקאות את להביא פולקסוואגן

 רחמים אך נהדרת, היתה הארוחה עדה.
חשו סידורים להם היו הגיעו. לא וטוביה

אחרים. בים
 ודממה קול להקת נסעה שבועיים כעבור
 היתה לאירופה. נסעתי י אני גם לפאריס.

 נו- הרקדן ידידי עם במונאקו פגישה לי
 אותו להזמין ורציתי גר, הוא שם רייב,

 ואולי אימצתי שאותה הלהקה את לראות
להם. לעזור גם

 הסכים לא ובטח ונקי, פדנטי אדם רחמים
שלו. הבגדים על יותז הזה הדם שכל

 מסויים במישפט נזכרתי לערוסי בהקשר
 הופיע שבו שנים, כעשר לפני בחיפה,

 אחיהם כוכבי, הוא הלא דנוך, בר־כוכבא
 דנוך. וישראל דנוך (״שורי״) שרה של
 את כשנתן קפאן, השופט לו אמר ואז

אתה דנוך, בר־כוכבא ״מר פסק־הדין:
 ואתה היום כל בדם מדי יותר מתבוסס

 תחליף אולי בשרי״... מדי יותר רואה
?״ מיקצוע
 עשרת. במושב בצל מגדל מעודד אבנר

 בשבוע פעמים שלוש לתל־אביב בא הוא
 כלל בדרך לעובד. סלט במיפעל ויושב

 איש. על אהוד ואינו שתלטן שחצן, הוא
האשמה. כל את בו תולים בכרם

ואדווה אהרוני רחמים עם צרפתי מרדכי(״מנטש״)
?״ מיקצוע תחליף ״אולי

 וטילפנו ג׳סטה עשו וטוביה רחמים
 וחנויות־תכשי־ מועדוני-לילה בעל לחבר,

 את לרכוש אותו וביקשו בפאריס, טים
 דה־לה־ויל, תיאטר של הכרטיסים מחצית

 אולם שיהיה כדי הלהקה, הופיעה שם
היה. כך ואכן, תמיד. מלא

 פועל שהכל וראיתי לפאריס הגעתי
 העולם בכל קשרים יש לחברי כהלכה.
 בעיות לפתור יכולה אחת טלפון ושיחת

 רק מדובר אם במיוחד ביותר, מסובבות
בכסף.

 בשד חותך
דם בשלולית

 אוריון עמוס רצח על לי שנודע ך*
חשב תחילה. האמנתי לא כהן ועזר ״
 זה כמו סיפור להם הדביקו שוב כי תי

 — !בהחלט דימיוני באופן — אותם שקשר
 רמי כאשר אך ירדן. אורון הילד לחטיפת

 קרה אכן כי ז^נתי הודאה׳ מסר ערוסי
 האנשים עם הנושא על כששוחחתי משהו.

 :כולם בפי אחת תשובה היתה הקרובים
לי. אמרו כך !״אותם בילבל ״אלוהים

 מה לכל תמיד מאמינה לא בעצמי אני
 ומעדיפה לעיתונות, מוסרת שהמישטרה

 וכמו בבית־המישפט. להתפתחויות לחכות
ה חברי, ששני מוזר לי נראה לכולם,

 שהת־ וחשדניים זהירים כאנשים מתוארים
כזה. מעשה יעשו רבים, מדברים חמקו

 בדבר, הנוגעים כל את מכירה ואני היות
 נראים לא אופן בשום אשר דברים ישנם

 כך שכל ערוסי, רמי של הסיפור כמו לי.
מכי אני קרה. אשר אה כשראה הזדעזע

 מפרק ,15 מגיל קצב הוא ערוסי. את רה
 הוא היום שעות כל במשך מומחה. בשר
 בשר. וחותך דם של שלולית בתוך עומד

 בדם. מגואל נראה תמיד למיפעל, כשבאתי
 לי סיפר הוא עדין־נפש. כזה לא הוא

 בכרם־התימנים, בשוקת ישב כאשר פעם,
מהקו דוברמן כלב של גור זרק הוא כי
 חלק כירסם שהגור מפני השלישית, מה

 אמרתי אז יום. באותו קנה שהוא מנעל
 מעשה לעשות מסוגל חולה-^וח שרק לו,

- כזה.
 ולחיתוך לפירוק מומחה כזה הוא אם
 באופן אותו שהזמינו נכון זה ואם בשר,

 מספר, שהוא כפי ערב, באותו מיוחד
הגופות. את חתך מי היא השאלה

מאמינה! לא אני רחמים? פתאום מה

 בגלל לתמונה כנראה נכנס דנוך ישראל
 האחרון, בזמן אותו שפוקד השיעמום

 שלא דבר בכל להתערב התכונה ובגלל
לו. נוגע

 לפרשה קשר שום אין אהרוני לאיציק
 שקם עבודה איש הוא בטוחה. אני הזאת.
 עד ועובד בבוקר בחמש השנים כל במשך
 איש עם מסוכסך שלא חביב, אדם הערב.
עבודתו. בענייני רק ועוסק

 שורי בעניין שקראתי מה אותי מתמיה
 הרצח כי טוענת המישטרה דנוך). (שרה
 לרחמים סייעה היא וכי בביתה תוכנן

 הגיעה איך שטות! איזו לברוח. וטוביה
מה? לפי כאלה? למסקנות המישטרה

 אני רבות. שנים שורי את מכירה אני
 פנים. לה האיר לא פשוט שהגורל חושבת

 בימי ועוד דנוך למישפחת נולדה היא
 סביבה מאותר. להתרחק רצתה צעירותה

 קליפצקי, עודד את הכירה היא גדלה. שבה
 לתל־אביב עבר הוא מחיפה. ימאי שהיה
הת מכן לאחר זמן. כעבור נרצח ושם

 מחוכים לייצור מיפעל בעל עם חתנה
 אחת בת לה היתד׳ ליפשיץ. משה בשם

ילדים. עוד רצתה והיא מעודד
 הוציאו זמן וכעבור חלה ליפשיץ משה

 הוא השנייה. את גם מכן ולאחר כליה לו
 מחובר חודשים, במשך בבית־חולים שכב

 וטיפלה שם איתו ישבה ושרה לדיאליזה,
 עד שנים, כמה נמשך הזה המצב בו.

להתגרש. שהחליטו
התי עם מאמריקה חזרה ששורי -אחרי

 לליפ- נקשרה שוב לטוביה, שילדה נוקת
 כל בילדה. לטפל לה עזר אף והוא שיץ

 בטעות. התחיל אושרי טוביה עם ה״רומך
או להעליב ונהג שורי את סבל לא הוא
 שבו הערב לאותו עד הזדמנות. בכל תה

 עבדה בו מועדון־לילה לפיקוקס, נכנם
מתמיד. יותר אותה והעליב כקופאית, שורי

 ואנשים בכתה, היא שתוי, היה הוא
הת הוא הגזים. הפעם כי לו הסבירו

 הפכו ולפתע בחוץ אותה לנחם יצא חרט,
 עד וחצי, כשנה לפני קרה זה כל לזוג.

 יחסים או ידידות קשרי שום היו לא אז
ביניהם.

 אבסורד. לי נראה שורי על הסיפור לכן
 לא זה אבל כולם, את מכירה אמנם היא

 כתב־האי- את יגישו כאשר כלום. אומר
- שום  בשבוע זאת שיעשו קראתי י
להתבהר. הסיפור יתחיל — הבא

 בשר ומפרק קצב היה כוכבי גס *
מעולה.
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