
האשקלונית של הבקבוק
 שמעוני סיגלית מדגמנת. ובבר 16.5 בת רק היא

 עובדת ובשעות־הפנאי תיכון תלמידת היא מאשקלון
 בקיבוץ איש״תחזוקה של בתם היא כדוגמנית.

 וזו מתוניסיה לארץ עלו הוריה חשבונות. ומנהלת
 מדברים ״בבית רבות: שפות דוברת שסיגלית הסיבה
 אנגלית!" גם יודעת אני ובנוסף צרפתית וגם ערבית
מגלה. היא לשפות," זיקה לי ״יש ובכלל,

 היתה ובעתיד ביולוגית במגמה לומדת סיגלית
 אוהבת אכן היא רופאה. או וטרינרית להיות רוצה

כלבים. שני מגדלת היא ובביתה בעלי״חיים
 זמן לפני הערצה. ומוקפת מוכרת היא באשקלון

אשקלון". ל״נערת ראשונה סגנית בתואר זכתה קצר
 של גובה זית. ירוקות עיניים שחור, שיער לה יש

 קריאה הרבים תחביביה ובין סנטימטרים 176
ורוק). (פופ ומוסיקה

 בבית לי סנדרה(״יש הזמרת את מעריצה סיגלית
 נתונה אהבתה הקיץ ובחום שלה") אריכי״הנגן כל את
קרה. ״בקיס" בירה לבקבוק גם
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 רבות ביוגראפיות עובדות לו סיפק
 פעילותו שכן פסיכולוגיים, וניתוחים

 את מאוד העסיקה אל־בנא של
 הוא לחייו. האחרונה בשנה סרטאווי

 סוכן אלא אינו שהאיש משוכנע היה
 של 'באיצטלה המתכסה ישראלי,
 לרצוח הנסיון וכי קיצוניות, סיסמות

 שנועדה פרובוקציה, היה השגריר את
ללבנון. לפלישה התירוץ את לספק

 עצמו על נטל שאל־בנא העוברה
 רבים פעילי־אש״ף לרצח האחריות את
 סרטאווי של לביטחונו הוסיפה רק

שלו. בתיאוריה
 אחרי חודשים שמונה ',83 באפריל

 גם נרצח מלמן, עם הראשונה פגישתו
בליסבון. מתנקש בכדורי סרטאווי,

 מייד התפאר אבו־נידאל של אירגונו
 על לבשר לנו ״לכבוד במעשה:
 נגד גזר־דין־המוות בביצוע ההצלחה

ובוגר." פושע
מנ אל־בנא צברי הבלן־מישנה.

 באישיותו. הקשור פרט כל להסתיר סה
 לעיתונות, התראיין ספורות פעמים רק

 אי־פעם. פורסם שלו אחד תצלום ורק
 סביב טווה שאותו זה, מסך־סוריות

 הוא פאראנואידית, בחריצות עצמו
 קיים בכלל אם לתהות רבים שהביא

 פרק זו לשאלה מקריש מלמן כזה. איש
 גם קייס ומסקנתו: החדש, בסיפרו שלם
קיים.

 הסביר כזה,״ פאראנואיר הוא ״האיש
 ח׳לף, (״אבו־איאד״) צאלח מכבר לא

 באשתו אפילו לחשוד מסוגל ״שהוא
הסי־איי־אי." סוכנת שהיא

 משיגעון רק סובל אינו והוא
 ״אני גדלות. משיגעון גם אלא הרדיפה,
 לפני הכריז הערבים:״ לבעיות הפיתרון

 הגרמני לשבועון סנסציוני בראיון שנה
שפיגל. דר

 היכן רב זמן הסתיר אגב, השבועון,
 בסוריה, נקבו והשמועות הראיון, נערף

בינ אחרים. ובמקומות בדרום־תימן
 הראיון, את שערך הכתב נהרג תיים

 איראן־ בחזית אחר, סיכסוך של במוקד
 שפיגל דר כשפירסם זמן, אחרי עיראק.

 קד׳אפי הגיב בלוב, נערכה השיחה כי
 הקבוע הכתב את מארצו וגירש בזעם

שם. השבועון של
 מניתוחו עולה כך אבו־נידאל, אבל

 לוב. שליט של בובה אינו מלמו, של
 טרור, לעבודות קבלן־מישנה הוא

 את לפעם מפעם עצמו על המקבל
הערביים המישטרים אחד של חסותו

לוב ופעם סוריה פעם עיראק, פעם —
 אך אחרים. ערביים מישטרים נגד —
 על עצמאותו, על באדיקות שומר הוא

 ועל השנים, במשך שצבר הרב, כספו
שיגעונו.

,1973 מאז הרבות, פעילותו בשנות
 פוליטיקאים בעיקר קורבנותיו היו

מוד אנשי וביחור ערביים, ודיפלומטים

 פת״ח, צמרת כל על באש״ף. נה־השלום
 מכבר זה הוציא הוא ערפאת, כולל

פיסקי־דיו״מוות.
 נבדל אבו־נידאל אח״ם. טיפול

 בכך הפלסטיניים האירגונים מכל
 באנשי־ ,ובעיקר רווקא, פוגע שהוא
 מהם. שונה הוא בכך רק לא אך אש״ף.

 * תמיכה המקבל היחידי הוא אירגונו
 הגוש ממדינות ישירות מאסיבית
המיזרחי.
 מאנשיו שניים יצאו 1980 בסוף
 לאירופה. בדרכם מבגדאד, במכונית

 שוטרי־ גילו התורכי־בולגרי בגבול
 של במיכל־הדלק כי הבולגריים הגבול

 בכלי־נשק. עמוס סליק יש המכונית
 הוראה שהגיעה עד — נעצרו השניים
מגבוה.

^ ,1982 באוקטובר שנתיים, כעבור
 סידרת־ייצור, מאותה נשק שימש

הבול בגבול התפיסה בעת שנרשמה
ברומא. בית־הכנסת על להתקפה גרי,

 של הרב ביטחונו על מעידים עוד
 המיזרחי הגוש עם ביחסיו אבו־נידאל

 האחד כושלים: מעשי־התנקשות שני
 ׳),80 (אפריל בבלגרד אבו-איאד בחיי
 בוורשה(אוגוסט אבו־דאוד בחיי השני

81.('
 שיצא מלמן, האינטרפול. מדף!
 את לקדם כרי לארצות־הבריוז. השבוע
 רבות לתישבחות זכה סיפרו, מכירת

 הספר, של הקודמת המהרורה על
 שונות. בארצות מאנשי־מודיעין אפילו

 מידע באיסוף לרוב מתרכזים אלה
 סיכולי", ״מודיעין — לצורכי־סיכול

 ברקע בקיאים תמיד ואינם — בלשונם
 האירגונים של והביוגראפי ההיסטורי

 להם האיר לכן עוסקים. הם שבהם
לא־ידועות. פינות הרבה הספר

 לא שבא איי־פי, כתב הנלי, צ׳ארלס
 הספר את ראה כי סיפר אף לארץ. מזמן

 של מדף־הספרים על ניצב בעברית
^ האינטרפול במטה הבכי\.ים' אחד

בפאריס.
 אבו־ניראל של שובו בעיקבות

 יועצה להיות מלמן הוזמן לכותרות,
 האמריקאית הטלוויזיה תוכנית של

 בה, הופיע ואף דקות, 60 היוקרתית
 רק האוקיינוס. עברי משני והתראיין

 לו: פירגנו כל־כך לא בישראל חבריו
 מסיפרו שלמים קטעים העתיקו אחרים

המקור. את לציין מבלי —
 ניתן האם הנער. תשובת

^ ינד שהוא או אבו־ניראל, את להדביר
להשתולל? שיך

 מעדיף זו, שאלה על לענות תחת
 לדבריו השואלים את להפנות מלמן

 בעמאן. החי פלסטיני ,17 בן נער של
 שגריר־ חמאמי, סעיד של בנו הנער,
 שמונה לפני שנרצח בלונדון, אש״ף
 לא אמר אבו־נידאל, בפקודת שנים

 אס אבל לו. מתנגד שאני ״מובן מכבר:
 לפלסטינים, פיתרון ללא כך, ימשיך זה

אבו־ניראל!״ נהיה כולנו בסוף
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