
במדינה
)30 מעמוד (המשך

 מעולם השמיע לא גם הנשיא
 כדי בו שהיה שבקלים קל רמז

מעונ שהוא האפשרות על להצביע
 ראש־ של בתפקיד בעצמו יין

 וראש־ ראש־הרשימה המיפלגה,
הממשלה.

 ברמז צורך שום היה לא אולם
 והניחושים השמועות חרושת כזה.
 בקצב עתה פועלת ישראל של

 אוטומטית מעבדת והיא קדחתני,
אפשרות. כל

 במיזנון־ בכיר עיתונאי אמר
פאש יעשה לא נבון ״אם :הכנסת

יתיי המצרים ואם במצריים, לות
 יחזור הוא שצריך, כמו אליו חסו

 מדינית יוקרה כבעל ממצריים
השלכות.״ לזה יש גדולה.

 של ״סיכוייו אחר: פרשן ניחש
 אך זה. ברגע טובים, אינם נבון

 בין המאבק אם להשתנות. יכול זה
 לכך יביא פרס ושימעון רבין יצחק

 ללא־תקנה, עד ייפצעו ששניהם
 שבו במצב להיות המיפלגה יכולה
 מתוך פשוט שלישי, מועמד תחפש

עצמי.״ קיום של יצר
ה. יו״ר של מ ה  כמועמד ה
מרשי יתרונות לנבון יש שלישי

 יוכל לכנסת, הרשימה כראש מים.
 בקרב בייחוד רבים, קולות למשוך

 עדיין הנוהים עדות־המיזרח, בני
 שעדות־המיזרח הוכח בגין. אחרי
ש בני־עדתם בעד מצביעות אינן
פלי רקע בעלי אנשי־שוליים, הם
 יכולים הם אך בני־המצוקה. או לי

ספ יהודי בעד בהמוניהם להצביע
 איש־צמרת, מכובד, שהוא רדי

העולם. מדינאי על מקובל

נכון ויצחק אופירה
ראש־ממשלה? או נינוח נשיא

 נבון יעמוד שבראשה רשימה
 בכנסת מוחלט רוב להשיג יכולה
 עסקני של הישן חלומם — הבאה

מיפלגת־העבודה.
 נמרץ סמכותי, מנהיג אינו נבון

תפ למלא יכול הוא אך וכריזמטי.
ממ של כיושב־ראש אידיאלי קיד

 פרס שימעון יימצאו שבה שלה
בתפקי זה, בצד זה רבין ויצחק

 חוץ כשרי :(למשל מרכזיים דים
 וכמתווך הדורים כמיישר וביטחון).

 להצליח נעים־ההליכות נבון יכול
מאוד.

 הוא כזה במצב אחר מתחרה
 לנבון יש השניים, בין צדוק. חיים

 יותר, גדולים פוליטיים יתרונות
לחזקם. יכול במצריים וביקורו

האפש כל נוספת. משמעות
 רחוקות השבוע נראו האלה רויות
תיאור בצורה רק ונדונו עדיין,

העובדה עצם אך ומופשטת. טית

 העידה ובדיונים בשיחות עלו שהן
יסוד. משוללות שאינן כך על

יצ של לביקורו יש זה רקע על
נוספת. משמעות במצריים נבון חק

׳ריגול
ר ל הסורג חו >ר3כ7מז ש

 שזמר פלסטיני רופא
 בכיר־זית נעצר כמוסקבח

ברינוז כחשוד
 של הוריו בבית צילצל הטלפון

 בביר-זית. אל־סיידג/ ג׳והאר ד״ר
 בית־החולים מנהל היה הקו על

הזי הר שעל ויקטוריה, אוגוסטה
 היום בא לא ג׳והאר ״מדוע תים.

המופת ההורים שאל. לעבודה?״
 הגיע לא כלל הוא כי השיבו עים

הביתה, האחרונים היומיים במשך

בתו נשאר שהוא חשבו הם וכי
בבית־החולים. רנות

 היה שעבר בשבוע השישי ביום
 ב־ מנתח רופא אל־סיידג׳, ד״ר

 ויקטוריה, אוגומטה בית־החולים
 שבאיזור בביר־זית לביתו, בדרכו

נעצ שלו האופל מכונית רמאללה.
 על שהוצב מישטרה, במחסום רה

ביק השוטרים שועפת. ליד הכביש
 שלו, .תעודת־הזיהוי את ממנו שו
אח לנסוע במפתיע, לו, הורו ואז

 במיגרש- המישטרה לתחנת ריהם
הרוסים.
 הראשון ביום התקשר כאשר

 של הוריו אל בית־ההולים מנהל
 אל־סיידג׳, ומרי יעקוב ג׳והאר,

 מה על כלשהו מושג להם היה לא
 טרחה לא המישטרה לבנם. שקרה

הת כאשר רק מעצרו. על להודיע
 לברר כדי למישטרה, המנהל קשר

השוט־ הודו עליו, משהו ידוע אם

כופייה חובש ולאדימיר הכן ילדיהם עם דהארזוג מארינה
פטפטן? או מרגל

 אך בידם. נמצא אל־סיידג׳ כי רים
 למסור המישטרה סירבה אז גם
המעצר. סיבת את

 בשנית להתקשר מיהר המנהל
מעצ על להם והודיע ההורים אל
הב היומיים במשך בנם. של רו

מ שאיש המישפחה, נשארה אים
 ה־ עם מעולם הסתבך לא בניה

 הצבאי, המימשל עם או מישטרה
 ג׳והאר. חשוד במה לדעת מבלי

 על ברדיו שמעו השלישי ביום רק
 רמאללה, מאיזור רופא של מעצרו
 ברית־המו־ לטובת בריגול כחשוד
 ה־ בן אל־סיידג׳ של שמו עצות.

רא בהודעה הוזכר לא אמנם 32
 הבינה המישפחה אך זו׳ שונה

המדובר. בו כי
ה את ההורים ששמעו בשעה

איש גם עימם היתה ברדיו, ידיעה
הבי היא מארינה. ג׳והאר, של תו
שנח המודאגים, ההורים בפני טה

שהו החמור החשד למישמע רדו
 דבר. הבינה לא אך בנם, נגד עלה
רו דוברת 32ה־ בת מארינה שכן
בלבד. סית

 בשנת והחלקה. מוסיקה
ש אל־סיידג׳, ג׳והאר נסע 1966
 ילדי שמונת מבין המבוגר הוא

 בברית־ רפואה ללמוד ד׳מישפחה,
 מילגה שקיבל אחרי המועצות,

 והתעסוקה הסעד סוכנות מטעם
לאוניבר התקבל הוא האו״ם. של

 פטריס שם על הבינלאומית סיטה
במוסקבה. לומומבה

באוני למדו אל־סיידג׳ עם יחד
 פלסטינים סטודנטים זו ברסיטה
 ג׳אמיל היה מהם אחד נוספים.
 בחברון. רופא כיום שהוא מרקה,

 מ־ מרקה ביקש ,1970ב־ אחד יום
 רשם אל עימו לבוא אל־סיידג׳
 להיות כדי במוסקבה, הנישואין

 שם נישואיו. בשעת מטעמו עד
 לעתיד, באשתו אל־סיידג׳ פגש

כל של חברתה שהייתה מארינה,
מ להעיד ובאה מרקה, של תו

טעמה.
 הקודם מישפחתה ששם מארינה,

 של היחידה בתה היא לוגשו, הוא
 נהרג אביה מוסקבאית. אלמנה

 בקרב השניה, במילחפת־העולם
מז שהיא מארינה, מוסקבה. על

שנה. בת אז היתד, במיקצועה, כירה
 למארינה ג׳והאר בין היחסים
 שיצאו אחרי במהירות. התפתחו

 בעיק- הלכו קצרה, תקופה במשך
אולם ונישאו. חבריהם זוג בות

 כך על לבשר מיהר לא ג׳והאר
ש ידע הוא בביר־זית. למישפחתו

במ אלה. לנישואים יתנגד אביו
 את ג׳והאר הסתיר שנתיים שך

ל שחזר לפני ורק נישואיו, דבר
לאביו. מכתב שלח ארץ
לי את אל־סיידג׳ סיים 1973ב־
אש עם ארצה ושב הרפואה מודי

 שהיא ליילה, הבכירה, ובתו תו
 עוד הזוג לבני עשר. בת כיום

 6ה־ בן ולאדימיר :בנים שלושה
שמו את הנושאים ,4ה־ בן ואיליה

 לנין, איליץ׳ ולאדימיר של תיו
 של שמו על השנתיים, בן ופידל

קאסטרו. פידל הקובאני המנהיג
הר החשאיים, הנישואין למרות

 מארינה התקבלה לים, מעבר חק
 המישפחה בבית פתוחות בזרועות

 הפכה היא מהרה עד כביר־זית.
דבר. לכל מישפחה לבת

 ג׳והאר נסע שנים חמש לפני
 ל־ נוספת פעם וילדיו אשתו עם

 שם להתמחות כדי ברית־המועצות,
 ארצה, חזרו כאשר בכירורגיה.

 סבתא אצל ליילד, נשארה ,1977ב־
 כ־ שנתגלתה הילדה, במוסקבה.
מו שם לומדת מאוד, צישרונית

קרח. על אמנותית והחלקה סיקה
 הזרג בני של האחרים ילדיהם

 בביר- מקומי בבית־ספר לומדים
 למדו לא כאימם, הילדים, זית.

 מילבד הערבית, השפה את עדיין
ספורות. מילים
 השתחררה לא בעלה נעצר מאז

 אותה. שפקד ההלם מן מארינה
 אך ונחקרה, נעצרה עצמה היא

 אביו קצר. זמן כעבור שוחררה
האי את עתה מכלכל ג׳והאר של
 האחרונים בימים והילדים. שה

יוצ והיא לדבר, מארינה ממעטת
 ב־ ביתה, לפתח רבות פעמים את

 יופיע. שבעלה תיקווה
אל־סיידג׳: מארינה סיפרה

 זאת מרגל שהוא בבעלי לחשוד
 לא ג׳והאר גדולה. הכי השטות

 כשהוא תמיד. סוד. לשמור יודע
 לא ממני ומבקש משהו, לי מספר
שו אני אחר־כך אחד, לאף לגלות

 לכולם זה את מספר שהוא מעת
 אדב איך וכנה. פתוח אדם הוא
 חשאיים! בדברים לעסוק יכול כזה
 סודוו כל את תמיד גילה הוא

 היד הוא ואם לכולם, המישפחה
 להס■ מצליח היה לא הוא מרגל

40 בעטור (המשך
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