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עם לדבר לי ״אסור
׳ המעורבים ׳ בפרשה!
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כלום!״ עושים לא אשם
 ודוח״רוטנש- דוח״אגן ופרשת-נאפסו, פרשת־פולארד

 בפרשות עסקו והרדיו העיתוגות הטלוויזיה, טרייך־צור.
 דורון עם לברד ביקשתי הדוחות. על דיווחים ובאין־סוף

 ירושלמי, תיכון בבית״טפר י׳ב כיתה תלמיד הירשמו,
 על יודע הוא מה בבירה, בתנועת-הצופים בכיר מדריד

האחרונות. הפרשות

 הנשק בפרשת המעורבים הישראלים נגד תלוי צו״הבאה
 ואל נימרודי יעקב קימחי, דויד ניר, עמירם - לאיראן
 מול אל ועדת״הקונגרס, בפגי להעיד בתור הבא שווימר.

לדין. מייקל הוא האמריקאית, האומה פני
 שנחשב מי עם בוושינגטון בביתו שוחחתי בטוף־השבוע

וסו יהודי, אמריקאי לדין, בפרשה. הישראלי החלק כאבי
מתוח. די נשמע לשעבר, הסי־איי־אי כן

הבא? בשבוע לעדותך מתכונן אתה •
 הפירסומים, למרות זה. בתאריך שאעיר בטוח שאיני מפני לא,
שבועות. כמה בעוד רק שאעיר מעריך אני זומנתי. לא עדיין

אירא פרשת
 ל־ שתיקרא וממתין בביתך יושב אתה כלומר: •

דוכן־העדים?
 עליי נאסר זה. לקראת מתוח די אני אבל בביתי, יושב לא אני
 חאשוקג׳י עדנאן את בפרשה. המעורבים הגורמים עם לדבר

 מצב זהו בעצמך. שכתבת כפי בוונציה, במיקרה לגמרי פגשתי
לסופו. כבר ממתין ואני בלתי־נעים,

 באר־ כעת השוהה קימחי, דויד עם בקשר אתה •
צות־הברית?

ליש חזר שכבר חשבתי היכן? בארצות־הברית? עוד הוא לא.
ראל.
ט הוסעה גם כוללת ועדת־הקונגרם לפני עדות •

לכך? מתכונן אתה לוויזיונית.
 כל הרי ובוטח. משכנע להיות חייב אני כך חשוב. שזה ודאי
ברק) (דפנה בעדותי. יצפה העולם

מדב אנחנו מדברים. פחות שלנו בחברה פרשת־פולארד על
 פולארד על דיברנו פרשת־גאפסו. עם יותר ומתעסקים יותר רים

 באמריקה. נשפט וכשהוא הפרשה, כשעלתה בנושא, והתעניינו
 אקטואלי. פחות זה עכשיו

יותר. אותנו מעניין השב״כ
 שיש דוחות, שני באחרונה התפרסמו זאת בכל •

על חושבים וחבריך אתה מה ציבורי. ויכוח עליהם
ה כ

 כל- לנו ואין בחינות־בגרות, לפני עכשיו שאנחנו היא האמת
 מה להבין הספקתי לא עדיין אישית אני לפרשות. זמן הרבה כך

לדוח־רוטנשטרייו־צור. דוח־אבן בין ההבדל
הס זאת בכל נאפסו פרשת שעל אומר אתה •

לדבר. פקתם
 הזה המוסד בעיתונות, השב״כ שם את שהעלו מאז כי נכון.
 מוסד אנונימי. מוסד שלי החברים ובעיני בעיניי להיות הפסיק

 משהו להיות הפך זה ונפלאות. ניסים סיפורי עליו שמענו שרק
 הצבא אחרי רוצים מהחברים שהרבה בעיקר עבורנו. מוחשי יותר

 כך על בעיקר דיברנו ביטחוניים. תפקידים ולמלא להמשיך
 בו רואים עריץ אנחנו נקיים, כולם לא השב״ב שמעשי שלמרות

בארץ. הביטחון לשמירת וחיוני חיובי גוף
 והמנהיגים הפוליטיקאים לגבי ספקות לך יש •

שלך?

נועד
 שמגלים פעם שבכל לנו מציק ספקות. יש ולחבריי לי כן.

 אחריות, עצמו על לקחת ואמור ביצע המדיני שהדרג פאשלות
 חורים אלה דברים המבצע. הדרג על הכל ומטיל לוקח, לא הוא
לנו.

בשקט? יושבים אתם למה אז •
 לא זה אבל בחינות־בגרות. נדוש, מאוד תירוץ לי יש כל, קודם

 לא שאנחנו זה על להגיד מה לי אין בעצם הבחינות. בגלל רק
כלום. עושים
 אתם מה על לכם? מציק אתכם, מעני״, מה •

מדברים?
 על מרגיש כירושלמי. אני הדתית. הכפיה נושא על הרבה

 לשכונות הופכות בירושלים שלמות כששכונות הנושא, את בשרי
 כהנא בעניין פועלים וגם הרבה, מדברים אנחנו מזה חוץ חרדיות.

אנטלר) (רונית והגיזענות.
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 תל־א־ מאיזור זוגה בצהרון: ידיעה התפרסמה השבוע
 לברר וביקשתי שושי, לזלמן פניתי באיידס. נגועה ביב

למיקצוע. עכשיו יקרה מה איתו
 שהוא מניח ואני בעולם, ביותר העתיק המיקצוע זה

 חי אני עצמי. על פוחד אישי באופן אני אבל כזה. יישאר
 לקליינט קורבן ליפול יכול שאני הוא שלי החשש בשטח.

 הנגיפים. את לי יעביר הוא וכך זונה, אותה אצל שהיה
בפאניקה. ממש אני האחרונים בימים

פחדת? לא היום ועד •
כפפות עם עובד אני לעצמי. אדון שאני ידעתי אבל פחדתי,

איידט
 שונה. המצב עכשיו עצמי. על לשמור וידעתי קנדונים, ועם

 מפחיד, יותר זה אחרת. זה באיידס, נגועה למיקצוע כשחברה
ללחץ. והקוקסינלים הזונות שאר את ומכניס
לעשות? מתכוונים אתם מה •

 למחלק־ לעזור לנסות אלה בימים כבר מתכוון אני כל, קודם
 לא שהיא ולדאוג הבחורה, את לאתר תל־אביב במישטרת המוסר
בשטח. תהיה

 כל נוסעים אנחנו קוקסינלים. 15ל־ דואג כבר אני מזה, חוץ
עכ ונבדקים. בנטואיץ, צבי לפרופסור וייצמן, למכון שבועיים

שעוב מי לכל לפנות מתכוון אני הידיעה, שפורסמה אחרי שיו,
לבדיקות. ללכת להם ולקרוא בשטח, דים

 לפניך כאן מצהיר שושי, זלמן אני, אז יעזור, לא זה כל ואם
ל ואלך זנות. שנות 17 אעזוב מיקצועית. הסבה אעשה שאני

 בחיים. אשאר אבל כסף, פחות ארוויח אומנם הנושא. על הרצות
שמי) (דניאלה נוראית. ובפאניקה קשה בדילמה אני
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