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 מת ארצות־הברית, של ביותר הסודיים
 כל־כך בשעה בתאונה, פתאומי, באופן
 עולה ארירי־השפעה, לאנשים נוחה

 רבים ובעיני מעצמו, באמריקה החשד
לוודאות. במהרה החשד הופך

שרשרת
טראגית

 מאז כזאת. אווירה אין ישראל ^
מי) רצח ^ ל(.י א שר  לפני קסטנר, י
 מיסתורין אפוף הוא גם שהיה שנה, 30

בארץ. זה מסוג מיקרה היה לא וחשדות,
 שחתי־ כי הכל בטוחים בישראל

 בל־ יהיו יהודים, הורגים אינם הביטחון
 בכלל כשעולים שיהיו. ככל תי־נוחים

 עולים הם שרות־הביטחון, לגבי חשדות
 ובעיקר בלתי-יהוריים, קורבנות לגבי

פלסטיניים.
 להאמין השבוע הישראלים נטו לכן
תמי טראגדיה היה אכן ניר של שמותו

המוזרות. הנסיבות חרף מה,
לתאונה? קורבן ניר נפל האם
 מזכירתו בחברת למכסיקו הגיע הוא

 בדרכונו משתמש כשהוא הלונדונית,
 מנד אשרת־כניסה ובו החוקי הישראלי
סיקאית.

 לטיסה, איחור־כביכול על הסיפור
 נכון. אינו פרטי, מטוס לשכירת שגרם
 שאליו למקום רגילות טיסות אין פשוט
 שמונה מנתה שלו הפמליה להגיע. רצה
 כר להיכנס יכלו לא ואלה ואשה, איש
הססנה טסה לכן אחד. שכור למטוס לם

הממשל מתפקידו ניר פרש כאשר
 למילחמה ראש־הממשלה כיועץ תי,

מסוייס. משבר עליו עבר בטרור,
במו ופעל חי ארוכה תקופה במשך

 והבינלאומיות הלאומיות ההחלטות קד
 והשפעתו כוחו ומרגש. סודי בתחום

 בשלב הרישמי. מתפקידו בהרבה חרגו
 ניר, עמירם זה היה ומכריע מסויים

 רק לא שניהל לא־בכיר, ישראלי פקיד
 ממשלת־ישראל, של המדיניות את

 ארצות־הב־ של המדיניות את גם אלא
 איש בוש, סגן־הנשיא רגן, הנשיא רית.

 לאומי לביטחון (האמריקאית) המועצה
 איראן בפרשת הופעלו כולם — נורת׳

 על־ידו. תורגלו גם ואולי ניר, על־ידי
 וארצות- ישראל של שרותי־הביטחון

 ואחרים הסי־איי־אי המוסד, — הברית
גובר. ובתיסכול בזעם מנגד, עמדו —

 התפוצצות עם נגמר. זה כל לפתע
 ממשלתית. בעייה ניר הפך הפרשה,
 על הרישמיים האמריקאיים הדו״חות
 דו״ח ועדת־הסנאט, דו״ח — הפרשה
 ניר של שמו את הזכירו — טאואר
עמוד. בכל כמעט

 בגלל ניר, את לפטר היה אי־אפשר
 לסוף עד שירת הוא בפרשה. מעורבותו

 כראש־הממ־ פרס שימעון של כהונתו
 את לשרת המשיך ואחר־כך שלה,

 ששמיר עד הסיבה, אותה בגלל שמיר,
להרחיקו. כשרה שהשעה מצא

 מיסתורי כזה, מתפקיד חוזרים איך
אפורים? רגילים, לחיים וחובק־עולם,

 בארץ. מקומו את מצא לא עמירם
אשתו, את ולז׳נבה. ללונדון עבר הוא

ופרם רבץ בין בדלווייה, עמירים
קנדי רצח 1כם

 הנוסעים ארבעת — נאגלות בשתי
 ניר ואילו בשלום, הגיעו הראשונים

 קרתה שבה שניה, בטיסה היה עצמו
מת. הטייס התאונה.

 קורבן נפל ניר כי להאמין היה קל
 רדוף־תאונות היה שהוא מפני לתאונה,

 אדם כולה בישראל שאין יתכן חייו. כל
 כדי עד — רבות כה תאונות לו שקרו

 בכתבת־השער קבע, הזה שהעולם כך
בוי תשמ׳ז: כאיש״השנה ניר, על  .רי
 יכול אינו ופציעות תאונות של כזה

).9 עמוד (ראה מיקרי." להיות
 מיש־ על גם זאת לומר שניתן מוזר

 ג׳ודי, של אביה מוזם, נוח מוזס. פחת
 המערכת בפתח בתאונת־דרכים נהרג

 אוטובוס על־ידי נדרס הוא עיתונו. של
 נוח, של בנו־בכורו הכביש. את כשחצה

 בתאונת־דרכים. נהרג ג׳ודי, של אחיה
 מעורב היה ארנון(״נוני״ו, השני, האח

 ניר, עמירם צעיר. בגיל בתאונת־דרכים
הט לשרשרת מצטרף ג׳ודי, של בעלה

 אבוקדוראגית.
ביטוין או

ל *  כמובן, מרחפת, הפרשה כל *
ה: אל ש ה  ניר של מעשיו היו מה ל

 עניינו מה זהותו? את הסתיר מדוע שם?
בפרשה? כץ סוחר־הנשק של

 ניר עסק הרישמית הגירסה לפי
 איש־עס־ עם והתחבר חקלאות בענייני

 בחברת מנהל שהיה מי ישראלי, קים
אבו לגרל כדי הממשלתית, אנרקסקז

 תוך לאירופה, ולשלחו במכסיקו קדו
ישראלי. פרי עם התחרות

 להיות יכול נכון. להיות יכול זה
 כיסוי שימש החקלאי שהעסק גם נכון

גלויים. פחות אחרים, לעסקים
■י—■— 42 >

 בניו, שני עם יחד בארץ השאיר ג׳ודי,
 בא בחודש פעם ).2( ונדב )5( נימרוד
ילדיו. את לראות כדי חטוף לביקור
 עיסוקיו. על שונים ניחושים היו

 עוסק זה שאיש להאמין היה קשה
 החשד מכאן סתם. תמימים בעסקים

 סמויים, אחרים, בעניינים עוסק שהוא
 עסקיו וכי והנשק, הביטחון בתחום

 כן, אם כיסוי. אלא אינם הגלויים
 לא ובוודאי לאיש, זאת גילה לא בוודאי

 מאין שומר־סוד היה ניר למישפחתו.
כמוהו.

 זר היה לא זרים בשמות השימוש
בענ כיועץ כהונתו תקופת בכל לניר.

 תוך בעולם להסתובב נהג טרור ייני
נר לא מעולם שונים. בשמות שימוש

 זה לא האמיתי. בשמו כלשהו במלון שם
 פעולות מפני חשד קיים שהיה בלבד

 לא גם שהוא אלא עוינים, אירגונים של
 אחרי בייחוד תשומת־לב, למשוך רצה

 בכלי־ איראן פרשת של ההתפוצצות
 מראהו למזלו, העולמיים. התיקשורת

 לשמור לו ועזר בולט היה לא החיצוני
אלמוניותו. על

בשי חריג דבר היה לא משום־כך
פר מטוס לשכור כשבא אחר בשם מוש

במכסיקו. טי
 מה יותר. מוזר כץ מרקוס עם הקשר

אבוקדו? ולעיסקי לכץ
 עמירם של סופו לגבי שאלות הרבה

של יתכן סתומות. השבוע נשארו ניר
 שיספקו תשובות להן יימצאו לא עולם

וס קנדי רצח בפרשת כמו הכל. את
וב — רבים יישארו בוודאי פיחיה,

 עד שיאמינו — בארצות־הברית עיקר
 על־ידי נרצח ניר שעמירם ימיהם סוף
 פיו את לסתום כדי חשאי אמריקאי גוף
מדי. יותר שידע איש של

עגז ר מי ב
סבא כנו

בלילה לישון
יש הראשי ברחוב ■
 חניון דול־ענק. 1
 דמכזגיות־אשפה 1
אחרים. וסיטרדים 1
בשפע. תאונות וגם |

₪ תן נעמי
 את ראה כפר־סבא עיריית ראש

קרי את שמע חדרו, מחלון המפגינים
 העדיף אבל אליהם, לצאת אותיהם

 מפחר,״ בטח .הוא במישרדו. להסתגר
 אלי לצאת תחת המפגינים. אחד אמר
 להזמין מסגנו ולד יצחק ביקש הם,

מארגני־ההפגנה. את למישרד אליו
 תושבי מנהלים שנים שלוש זה
 בעיר, חשוב עורק״תנועה הגליל, רחוב

 המיטרדים בגלל בעירייה, מילחמה
ברחובם. והתחבורתיים האקולוגיים
הנמ ענק, לול על מוחים התושבים

 לנד חניון על איזור־מגורים, במרכז צא
 הממוקם העירייה, של כוניות־אשפה

מב גדול סופר־מארקט ובניית ברחוב,
למ מקומות־חנייה מראש שתוכננו לי

 שלוש של בתקופה הקונים. כוניות
תאונות־דרכים. ז 5 ברחוב אירעו שנים

 פנה הדיירים ועד עצומה. מ׳ 12
 שלושה לפני רבות. פעמים לעירייה
 כאשר נוספת. פנייה היתה שבועות

 העירייה שאין הוועד חברי הבינו
 של הפגנה אירגנו לפעול, מתכוונת

והאיזור. הרחוב תושבי
 שלטים נשא חלקם איש. 300 הגיעו
 .אנו בהבטחתו!״, עמוד .ולד, שאמרו:

 טיפי .רחובות בלילה!״, לישון רוצים
 צירי־ .פתח פסחת!״, הגליל על חת,

 סכנה הגליל, ו״רחוב מקבילים!״ תנועה
גיל!" לכל

 של ללישכתו נכנסו ילדים 20
 12 באורך עצומה לו והגישו ראש־העיר

תושבים. 600 על־ידי חתומה מטר,
 המישטרה, באישור שהיתה ההפגנה,

 והסתיימה ושקטה, תרבותית היתה
 שעבור אמרו אנשים התיקהה. בשירת
בחינוך. שיעור היה זה הילדים

 המארגנים, להגיד:״ מה ״אץ
נע לא אופי* דויר עורך־הדין ובראשם

 לליש־ להיכנס ראש־העיר להזמנת נו
 לנו,״ להגיד מה לו שאין .ידענו כתו.

אומרים. הם
נוס להפגנה מתארגנים הם עכשיו

אומ הם יעזור, לא זה אם בקרוב. פת
 הפר לכיוון המאבק את יכוונו הם רים,

 בלתי־מיפלגתית, רשימה ייסדו ליטי,
או להכניס וינסו ציג(  למוע־ נציגים) נ

צת-העיר.

 אדם דרכי
 האשה

מטהראן
 אצר חיתה היא

 באיראן. חוםייני
 ארצה וכשבאה

חונזייני את הבירה
■ ׳טדד׳ליבובדן £*!:

המ והמינהגים מישטרי-הדת כל
 את לאמלל כדי יחדיו חברו סורתיים

בדר). ריטה(שם של חייה
 גדלה שנולדה, צעירה אשה היא

 תולדות אולם .20ה־ המאה בשלהי וחיה
אכ עתיקות, ממסורות נגזרו כמו חייה

 בל- דומם, חפץ באשה הרואות זריות,
 את לשרת אחת: שמטרתו תי־נראה,

גחמותיו. כל את בשתיקה ולסבול הגבר
 יהר למישפחה בטהראן נולדה ריטה

 שרה אמה חייט, אביה בורגנית. דית
יהד של ובמסיבות בחתונות ורוקדת

לאר אחות כבת־יחידה, ילדותה דים.
 משופעת לא רגילה, היתה בנים, בעה

רב. בעוני שרויה לא אף במותרות,
 לפירקה. כשהגיעה התחילו יסוריה

 סוחר הוריה לבית הביא שרכלהקהילה
 שנה, 20ב־ ממנה מבוגר גרוש, יהודי,
נפתלי. יגאל

 בעברית רגשנית. אשה היא ריטה
 סיפורה, את מספרת היא עילגת, מעטה,
 נזכרת כשהיא בקולי־קולות צוחקת

 ברגעים בוכה משעשעים, ברגעים
קשים.
 היא לה שיועד הגבר של עורמתו את
 הורי, לבית בא .הוא בחיוך. זוכרת

 אותה ,אקח בכסף. מלאים כשכיסיו
 כך יהלומים,׳ לה ואקנה לאמריקה

 עשירה, שאהיה שרצו הורי, הבטיח.
אותי.״ לו נתנו

 את אהבה לא ריטה בכוח. הכל
 ממני, מבוגר היה .הוא הזה. השידוך

לי היתה לא אולם בעיני. חן מצא ולא

 לזכות ריטה ניסתה חרדה אחוזת
 'חומייני, של איראן באשרת־יציאה.

המוס לאזרחיה פנים מסבירה שאינה
 ליהודים. חביבה שאינה בוודאי למיים,

ריטה. של בקשותיה נידחו ושוב שוב
 ביום לפה. היד מן חיתה בינתיים

 יהודיות בבתי כעוזרת־בית שימשה
 מד חברות בבתי לנה בלילה עשירות,

דמנות.
הק הפחד נוסף האישית החררה אל

רו בטהראן. יש יהודים אלף 24 הילתי.
וש בגדים של ממיסחר מתפרנסים בם

משתד מסויימת, ברווחה חיים טיחים.
 היהודיות, הנשים להתבלט. שלא לים
 כיסוי- לחבוש חייבות המוסלמיות, כמו

 לטייל רשאים אינם ואשד, גבר ראש.
 הם אם אלא ביחד, העיר ברחובות
 אח הם כי המבטיח באישור מצויירים

ואחות.
 הרת, כמו עיראק, עם המילחמה גם

העיר לצבא, נשלחים הבנים מעיקה.

״ריטה״
ר שבת שומרת אינך .את

 לו. להינשא אותי הכריחה אמי ברירה.
 היא הנושא את כשהעליתי פעם בכל

 קרה הכל בשערי. משכה אותי, היכתה
 לי מדדו שימלת־החתונה את בכוח.
בכוח.״ אותי הובילו לחופה בכוח,

 לא נפשית, או פיסית ממש, להתנגד
 סירובה את כשהביעה כך, גם יכלה.

טה נערות כחריג. נחשבה ושוב, שוב
 לבעליהן משתרכות בדרר־כלל, ראן,

הוריהן. רצון על־פי
הב יפה. עלו לא כצפוי, הנישואין,

 במהרה התגלה לדבריה, העשיר, על
 יותר היה הרב ממונו גם מופלג. כקמצן
 ריסה את ללכוד שנועדה בדותה,

צרופה. אמת מאשר ברישתו,
 יכולתה ככל עשתה מצידה, ריטה,

 לבית ברחה היא הקשר. את לנתק כדי
ילדים. וללדת להרות סירבה הוריה,

 שלושה וילדה נכנעה כצפוי, לבסוף,
 האומללים הנישואין שאת אלא ילדים.
 שנים 11 להציל. היה אי־אפשר האלה
 ריטה התגרשו ,1982ב־ שנישאו, אחרי

 ,8 בני אז הילדים, בדוי). ושימעון(שם
 נדרש האב אמם. לרשות הועברו ,3ו־ ,7

 2500 בסך חודשיים מזונות לשלם
הוריה. לבית חזרה ריטה תומאן.

 אחרי חודשיים פחד. ועוד פחד
 ראש־השנה, בערב הגט, את שקיבלה

 של בבית־הכנסת להתפלל ריטה הלכה
 הוריה, לבית בא בעלה־לשעבר טהראן.

 כך חג, של לטיול הילדים את לקח
ונעלם. אמר,

 ריטה שבה אחר־כך שנים שש רק
בישראל. ילדיה, את ופגשה

 מבית־הכנסת, הביתה, ״כשחזרתי
 התמלאתי שבים, לא שהילדים וראיתי

 בני־ כל בין הסתובבתי בכיתי. פחד.
 והיו קורה, מה ידעו שלא היו המישפחה.

סיפרו. ולא שידעו
 עם ברח שהוא ידע למשל, ״אחיו,

 לבלבל כדי אולם לישראל, הילדים
 עם נסעתי בשירז.׳ ,הם לי: אמר אותי
כלום. מצאנו לא לשירז. אמי

 עם שימעון התקשר זמן־מה ״אחרי
 באמריקה,׳ ,אנחנו ואמר: בן־מישפחתי

הטלפון.״ את וניתק

להרים. בורחים רבים מהפגזות, סובלת
שסיי אחרי הערבים, באחד אור: קרן

 לרחוב. אירן יצאה עבודתה, את מה
 אמה תלון. היכן ידעה לא לילה באותו

 להטרידה תשוב שלא מכבר זה ביקשה
 להאיר חדלו החברות קומץ גם בביתה,

 גמור, ייאוש סף על בוכה, כשהיא פנים.
 יהודי. הנדסאי־בניין צעיר, בחור הכירה
 חצי לפני נישאו. חודשים כמה אחרי
לארץ. עלו שנה

 לא ריטה ואמא״. אבא ״אנחנו
 מטהראן, יהודיה בארץ. ילדיה כי ידעה

 הב־ את במיקרה פגשה בארץ, שביקרה
 לאשתי ״אמרי בתל־אביב. על־לשעבר

אמר. לאמריקה,״ נוסע אני כי
 נמצא הממשלתיים המחשבים באחד

 אחרי הגיעה שאליו המתאים, המידע
בבני־ברק. הילדים שוחד. ששילמה
נס באשקלון, דירה שקיבלה ריטה,

 שסיפק הכתובת אל לבני־ברי* עה
 הילדים,״ עם כאן, גר .הוא המחשב.

 עברו זמן־מה ״לפני השכנים. אמרו
לאן." יודעים איננו אחרת. לדירה

אובדת־עצות. לאשקלון, חזרה ריטה
 באולפן. לחברותיה סיפרה סיפורה את
 לעברן, שהתקרב הנשים, אחת של ילד
 ״ואת בבני־ברק. לומד הוא גם כי אמר

 ״כן, ריטה. שאלה מכיר?״ אתה אלברט
בישיבה.״ שלי, בכיתה לומד הוא

 את ופגשה לישיבה נסעה ריטה נס.
 בתל- לומדים הבנים ילדיה. שלושת

 לאב־ בחסד הבת בתי־אסת. מור־תורה
בכ ריטה נרגשת. היתה הפגישה רחם.

 היתה היכן שאלו התמהים הילדים תה.
 ריטה עכשיו. דווקא מהם רוצה היא ומה

 אביהם בשבתות. לבקרה שיבואו רצתה
הסכים.

 אינך ״את התערבו. רבני־הישיבה
 נרשה ״לא לה. אמרו שומרת־שבת,״

 והאבא האמא אנחנו לבקרך. לילדים
 אשה יהודיה. אינך בעינינו הילדים. של

לג ראויה לא מיטפחת חובשת שאינה
ילדיה!״ את דל

 בב־ מקאברית: כמעט בדיחה לסיום,
אח קורא אותה שמכיר מי כל ני־ברק,

חומייני. ברחוב: ריה


