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 ננסי חלתה ואז לינואר, שונה התאריך בגין. של
רגן.

 כמארחים, הם, עליחכג ללחוץ רצינו לא
 הבן־אדם הייתי אני אבל שנינו, את הזמינו
 רגן גברת את להעמיד שרצה אדמות עליי האחרון

 לא חולה, להיות זה מה ידעתי לא־נוח. במצב
 תאלץ היא לביקור באה שאני שמפני רציתי
חולה. שהיא למרות אותי, לארח
 אליי, תצטרפי שלא .למה בעלי: לי אמר אז

 אותם נפטור כזו ובצורה רגן, של ידו את תלחצי
 מקבלת לא רגן שהגברת בלתי־נעימה ,מהרגשה
אותך?"

 על איתו לשוחח לא אותי הזהירו לכן קודם
 לי הסבירו קרה. מה יודע מי חשבתי: רגן. ננסי

 ניגש כשהגעתי, ואז, בקליפורניה; מחלימה שהיא
 היד את לי ולחץ — גבוה נחמד, — רגן אלי

 לי: ואמר לבבי מאוד היה מאוד, רבה בחמימות
 בקליפורניה עסוקה שאשתי מצטער כל־כך .אני
 מבינה, אני לו אמרתי אותך!״ לראות יכולה ולא

 כדי כאילו חזק, יותר טיפה היד את לו ולחצתי
 על עובר מה לי לספר צריך לא אתה להגיד:
 את שימסור לו אמרתי מילים. בלי ככה, אשתך.

ועזבתי. לאשתו ברכותיי
 שהנשים לבעלי, רגן הנשיא אמר שעה כעבור

 שהמטוס לפני דקות 50 השישי, ביום נפגשות
 אינו מאיתנו איש הזאת, בשעה קרה מה ממריא.

יודע.
 רציתי שאני כתבה העיתונות? עשתה מה אז

אותי? לעניין צריך זה למה הגברים. עם לאכול
 מסע־ההש־ את מסבירה את איך •

 המיש־ אל שנלוו שהעיתונאים מצות
זה? את עשו הם למה נגדך, ניהלו לחת

 עיתונאי כל למה? יודעת את אולי למה?
 פריאל יוסף כר טוב. כך אחר כתב רע, שכתב
 על שכתב מהארץ, סאמט גדעון כך מדבר,

 מהר התאוששה ״אופירה כך: אחר כתב הכובע,
 בפרופיל נאים צדדים אותם מחדש והבליטה

 מספיק אשראי מקבלים אינם אשר שלה האישי
 שקולה, כמהירת־מחשבה, התגלתה היא בארץ.
 בריאה מודעות זאת ועם מבוטל לא קסם בעלת

למגבלותיה.״
 כשלא בעלי, את שהיבכתי כתבו אחר־כך

 הסיפור על אחזור שאני לבית־הכנסת. באתי
 ממני ביקש הרי בעלי בטלוויזיה? שסיפרתי

 את ממני. רצו מה מבינה לא אני לא, לנוח. ללכת
 מסיבת־ לנו היתה שעתיים כעבור יודעת,

 ארוחת־ערב, ואחריה איש, 800ל־ קוקטייל
 וג׳ורג׳ שולץ ג׳ורג׳ בין ישבתי ובארוחת״הערב

 שעות, שלוש שנמשכה ארוחה היתה זו בוש.
 בעלי אז מעייפות. באמצע להירדם יכול לא ואתה
 תהיי בגדים, להחליף לכי .אופירה, לי: אמר

איתי.״ לבוא במקום לערב, מוכנה
 צריכה אשה מה לך לספר צריכה אני אז

 לאירוע? אירוע בין לה שיש בשעתים לעשות
 שכתב לעיתונאי להגיד צריך היה בעלי אחר־כר

וכזב. שקר שזה אותו, שהיבכתי
 לכתוב צריכים היו למה — אותך שואלת אני

וכזב? שקר כזה
 לא הרי אני לזה. נכנם לא אפילו והכובע?

 מעלות 15שב־ רוצים, הם מה הכובע. את קניתי
 על לדבר שלא כובע? בלי אלר אני לאפס מתחת

 אישי ספר לקחתי לא הרי שלי. השערות
 מה השיער. על לשמור צריכה הייתי ומאפרת.

 שיער? על לשמור כדי גשם כשיורד עושים
 של לאשתו אמרתי אז לכובע. אותו מכניסים

 עשי בוושינגטון: בשגרירות הציר נתניהו, בנימין
 כך הכובע, קנתה. והיא כובע. לי וקני טובה לי

 — דולר 7 עולה היה ואם דולר, 117 עלה התברר,
 לי לקנות לה אמרתי אני אותו? חובשת הייתי לא

בטענות. אליי באים זה ועל דולר? 117ב־ כובע
 השמיץ שכל־כר מדבר, פריאל יוסף אותו

 נראית שלא מובארכ, שגברת בעצמו כתב אותי,
בוושינ כשהיתה שיא־הצניעות, ושהיא בציבור

 שאני ידע והוא חנויות־האופנה. בכל ביקרה גטון
 חנות. בעיני ראיתי לא לדראג־סטור, נכנסתי לא
 העיתונאים למה — אותי שואלת את למה אז

יודעת. לא באמת אני אליי! נטפלים
■ ■ ■

 בעלך שאם אומרת, הרכילות •
 ראש־הממשלה, תפקיד על יתמודד

 נגדך אישית כמיתקפה מתנגדיו ייצאו
 ויכפישו תיבות־פנדורות יפתחו ונגדו,

אותך? מפחיד לא זה טובה. חלקה כל
 ושאני מבראצלב, נחמן רבי שכתב שיר יש

 צר גשר כולו העולם .כל הזדמנות: בכל שרה
כללי לפחד לא והעיקר — מאוד

 ראש־ יהיה שבעלך רוצה היית •
ממשלה?

שיעשה. — לנחוץ ומוצא רוצה שהוא מה
זכותו. וזו חייו הם אלה

74 —יי
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 עם בשיתוף־פעולה לפלישה, המועד את לכן
הנכון. ברגע בדיוק באה ההתנקשות האמריקאים.

שרה, דווקא כי הוכחה בכך אין אך
 הפעילו האמריקאית, כובנות־הבדן או

אבו־נידאל. את
 הופעל כי הגיון של מידה באותה להניח ניתן
 איראנית מיתקפה לפני שעמדה עיראק, על־ידי
 כדי כלשהי אמתלה בנרות ושחיפשה מוחצת,
 ללבנון הישראלית הפלישה הפסקת־אש. לבקש
 השתדלו אכן והעיראקים זו, אמתלה סיפקה
לנצלה.
 שלו סוכנים לשתול מנסה צד כל כי להניח יש

 של אירגונו כי סביר כן ועל השני, הצד באירגוני
 לשרותי־הביטחון יעד מהווה אבו־נידאל

 האירגון של להפעלתו ועד מכאן אך הישראליים.
 כזאת מסקנה רחוקה. הדרך — ישראל על־ידי
 סרטאווי מוצקות. יותר הרבה הוכחות מחייבת

 את יזכיר שלא לבקשתי ונענה בכך, הכיר
 הופענו המשותפות׳שבהן בהופעות אלה חשדותיו

 לקידום מרץ ביתר פעל הוא אך זה, לצד זה
אבו־נידאל. בפרשת חקירתו

 האס כך? על ידע אבו־נידאל האם
 זממו את לבצע זו ידיעה אותו המריצה

 להגיע היה יכול שזה לפני סרטאווי נגד
 מכל ומי, יותר? מוצקות למסקנות

 אהבים איתו שתינו שרותי-הביון
 כרטאווי, כדברי הפוליטית״, ב״אורגיה

 ראש של בחיכולו מעוניין היה
הפלסטיני? מחנה־השלום

ף ■ש האם חלי ת
 סרטאווי? לעיצאם תהליך יש אם **

 שבתי־הקברות אומרת מפורסמת אימרה1 1
תחליף. להם היה שלא באנשים מלאים

 עיקבי נציג היה הוא שיש. בוודאי זו, מבחינה
 בו שיש היסטורי, תהליך של במיוחד ואמיץ

 הבדל היה לא היסודית בתפיסה רבים. שותפים
 ואש״ף, פת״ח מנהיגי ורוב ערפאת יאסר ובין בינו
 וברצועת־עזה. המערבית בגדה המנהיגים כל וגם

 של הראשון ההלם אחרי יימשך, זה שתהליך ברור
 אשר חדשים ואנשים כוחות יקומו וכי האבידה,

קדימה. אותו ידחפו
 אישיותו מבחינת לסרטאווי תחליף אין אבל

 שציינו תכונות של המיוחד הצרוף המיוחדת,
 ועודרוח גופני אומץ־לב הגיון־ברזל, אותו:

 שנרתמה הרפתקנות של ברוכה מידה מוסרי,
אדמות. עלי ביותר החיובית למטרה

 כאשר הגזמתי לא זו, מבחינה
 שהתקיימה באזכרה ציטטתי,

 של פסוקו את קמברידג׳, באוניברסיטת
 אדם עוד נראה לא ״שוב שקכפיר:
כמותו!״

 שבילינו שעות של רבות במאות כן, על יתר
 והפלסטינים, ישראל ענייני על דיון תוך עימו,
 כי עד עמוקה, כה והבנה רב כה ידע סרטאווי רכש

 החיצוניות, העובדות את רק לא להבין היטיב
 זמן יעבור הישראלית. פעימח/הנפש את גם אלא

 כמוהו. ישראל את יבין אחר שמישהו עד רב
 לריעה, ושותפו ידידו לצד בעמאן נקבר סרטאווי

 הגולה מרחבי לפניו. שנרצח חמאמי, סעיד
 בו: ושתמכו שהוקירוהו אנשים באו הפלסטינית

 אש״ף, של מהוועד״הפועל דג׳אני צדקי
 שקור עימאד פת״ח, מהנהגת אבו־ג׳יהאד

 ופאהד מילחם מוחמר ערפאת, של מלישכתו
 חברון של המגורשים ראשי־הערים קווסמה,
 הבלתי־נלאית טוויל ריימונרה וחלחול,

 ייצג חוסיין, של בן־דודו רעד, הנסיך מרמאללה,
 רב זמן במשך שהיה אל־חורי, ע׳אזי המלך. את

 להעביר דאגנו הטקס. את ניהל ערפאת, של עוזרו
שליחים. באמצעות תנחומינו את

 של אשתו ודאד, אמרה האחרונות המילים את
 עצמה, בזכות דגולה ומחנכת רופאה סרטאווי,

 אגדתי, באומץ־לב השנים בכל שהצטיינה
 כמה רגע. בכל להיקטל עלול בעלה כי ביודעה

 בטלפון בעלה מות על שמעה כן לפני ימים
 כי לדעת מבלי לה, טילפן פלד מתי מירושלים.

 וכך האסון, על לה למוסר עדיין טרח לא איש
דווקא. ישראלי של מפיו הבשורה את שמעה

 הרחק ולא עומר, בנה, ליד בעמדה
 ודאד אמרה חמאמי, של מאלמנתו

 רק זאת היתה ״אילו אל־כרטאווי:
 קשה כה היה לא אישית, טראגדיה

 את לכבול יהיה אי־אפשר אך לסבול.
 טראגדיה זאת תהיה אם האבידה,
 סרטאווי של המדיניות אם לאומית,

, עימו.״ תמות
ממשלה. למוות תהיה ולא

 הסידרה: של האחרון בפרק
 סרטאווי של הסודיות תוכניותיו

 כפי מישנתו, ועיקרי לעתיד,
 פרטיות בשיחות שהתבטאו
פומביות. ובהצהרות

נמצאו האם
ם חי צ רו ה

האמיתי■□
שד

ל ח ? ר ר ד ה
 בכביש אחד קטע היה שנים עשר ץ^שך

 בטרמפים, הנוסעות לצעירות מסוכן /■/בשרון
 ולמטוסים. לאניות מסוכן ברמודה שמשולש כפי

 ונאנסו נרצחו נעלמו, 1976־1966 השנים במהלך
 שמונה ופתח־תיקווה, קיסריה שבין קטע, באותו

מיני. רקע על היו הרציחות כל צעירות.
 בהסתר, וכמעט בצינעה כשבועיים, לפני

 נצרת, ליד עילוט מכפר ערבים שלושה נעצרו
 מרים את ואנסו רצחו 1966 שבשנת בחשד

 את שפתח הראשון היה זה רצח אלמקיאס.
 מעולם. נמצאה לא מרים של וגופתה הסידרה,

 ברמלה, שופט־השלום לפני הביאה המישטרה
 שעוביו החקירה, על חסוי חומר פס, אורי השופט

אנציקלופדיה. ככרך
 זה עתיק רצח לפענח שמונה צוות־החקירה

 המישטרה. חוקרי מטובי ,שהורכב צוות היה
 רב־פקד היה המעצר הארכת את שביקש החוקר

 וביניהם גבוהים קצינים כמה נילוו ואליו טרר אבי
 עוזר היה האחרון שתפקידו איש־שלום, אלכס גם

ושאתילא. צברה טבח בעניין לוועדת״החקירה
 בעת לשופט טרר החוקר שאמר מה כל

 באונס חשודים השלושה כי היה המעצר הארכת
 טיעונים כולל החומר וכי אלמקיאס, מרים ורצח

זה. בשלב בפומבי להעלותם שאי־אפשר
 אחרי כשנה שנערכה בחקירה כי הסביר הוא
 את שביצעו הם השלושה כי חשד עלה הרצח
 באותו החקירה אולם הגופה. את והטמינו הרצח

 את ביססה ולא נוסף דבר העלתה לא זמן
 זכה לא והתיק נמצאה לא הגופה גם החשדות.
לטיפול.
 של ליחידתו מחדש התיק הגיע 1981 בסוף

 החומר החקירה. השלמת את שתבדוק כדי טרר,
 בחקירה להמשיך הוחלט מסויים ובשלב נבדק

 גדול צוות מעסיקה החקירה כי הודה טרר בגלוי.
 החקירה את שקידמו פעולות כמה נערכו וכי

 השלושה. נגד החשדות את וביססו רבה במידה
הגופה. נתגלתה כי רמז הוא

 סאלח, של מעצרם את האריך השופט
 מישפחת בני כולם ומוחמד־קאסם, עבד־סאלם

 חומר מקצת על ״עברתי יום: 15ב־ אבו־ראס,
 לקבוע ניתן וקראתי שראיתי וממה החקירה,
 את הקושרות לכאורה ראיות יש כי בביטחון
 מרים של ולרציחתה לאינוסה החשודים שלושת

.1966 בשנת ז״ל, אלמקיאס
 נמשכת המחודשת החקירה כי ״שוכנעתי

 את לחשוף כדי מאמצים נחסכים ולא רב במרץ
בהחלטתו. השופט כתב העובדות״, כל

 הרצח מקרה חקירת את אופף כבד ערפל
 עורר־הרין השלושה, של סניגורם אפילו הישן.

 את לראות זכה לא מחיפה טויסטר אליעזר
 ישראל במישטרת בכדי. ולא תיק״החקירה.

 של ואונס רצח תיקי שישה עדיין נמצאים
פוענחו. טרם אשר איזור, באותו צעירות
 כתיק המישטרה בארכיון הרשום אחר, תיק

 הלר, רחל החיילת רצח תיק הוא ופתור סגור
 .1974 בשנת אופן, ובאותו איזור, באותו שאירע

 עשר זה הזועק ברנס, עמום הורשע זה רצח על
 את שביצע הוא ולא מפשע חף הוא כי שנים

 המישטרה, חקירת תצליח אם המתועב. הפשע
 כביש על פרשו אמנם האלה שהחשודים ותגלה
 שנים, במשך שפעלה ואונס רצח של רשת החוף
 רחל את רצח באמת מי סוף־סוף שיתגלה יתכן
הלר.

 זה מסויים באיזור הרציחות של הרב מיספרן
 של מעיניהם נעלם לא מיני, רקע על רווקא,

 העלו הם השנים. במשך בענין שחקרו רבים
 התעלומה. את לפתור כדי ושונות רבות תאוריות

 או בחגי״ישראל בוצעו הרציחות שרוב מכיוון
 הרוצח כי התיאוריות אחת אמרה בסופי־שבוע,

 השרון. באיזור כלשהו במוסד היושב מטורף, הוא
 הוא בביתו, לחופשת־חג משתחרר הוא כאשר

 חיים בזמנו העלה זו תיאוריה■ רצח. לבצע נוהג
 אשר רם נחמן עורך־הרין של עוזרו שהיה שדה,

).2303 הזה ברנס(העולם עמוס על הגן

שיטהס
גדוקה

 אונס מיקרי כמה קרו האחרונות שנים ף*
ם טתיי שי  שחיכו ונערות חיילות של ^

 כמה תפסה המישטרה הדרום. בכבישי לטרמפים
 בלבד. אחד באונס לבסוף הורשעו אשר ערבים

 אומרת במישטרת״ישראל המתפתחת התיאוריה
 במכוניתם לצאת נוהגים למין רעבים צעירים כי

 אותן מסיעים הם טרמפיסטיות. ולחפש לכבישים
 אותן ועוזבים אותן אונסים ושם מרוחק למקום
 אינם והם בידם מצליח המעשה כאשר לנפשן.

 באותה לנקוט הצעירים ממשיכים מתגלים,
 אולם עליהם. גובר שיצרם פעם בכל עצמה שיטה

מכיוון התגלות, של מתמדת בסכנה נמצאים הס

טרר חוקר
שנה 17 אחרי

הימים מן ביום יכולות ידם על שנאנסו שהנערות
למישטרה. ולהסגירם לזהותם
 כשנה לפני בדררזו. נוקטים ערבים רק לא
 וחייל טובה למישפחה בן יהודי, צעיר נעצר

 דומה. כדרר נשים שתי אונס באשמת בצה״ל,
מכוניתו את לקח ,21 ה־ בן שלם, ישראל הצעיר,
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