
 אלמנתו מוזס, פולה של דירתה ^
 ובעליו, אחרווות ידיעות עורך של ^

 כמוכת־ ויפה צעירה אשה התהלכה
הלם.

 ואנה, אנה היום כל התהלכה היא
 ולא השנתיים בן בנה את בידה החזיקה
איתה. שדיברו האנשים את זיהתה

 ג׳ודי את זו באשה להכיר היה קשה
 ושוקקת־חיים, חובבת־חיים צעירה ניר,

רכילו של ומוקד מסיבות של כוכבת
יות.

ידי ג׳ודי קיבלה כן לפני ימים כמה
בע בהיר: ביום כברק עליה שירדה עה
במכ בתאונת־מטוס נהרג עמירם, לה,

סיקו.
 אחרונות ידיעות לידי הגיעה הידיעה

 באופן ניסו העורכים בערב. 8 בשעה
 אמה, ועם ג׳ודי עם להתקשר קדחתני

 היתה ג׳ודי הצליחו. לא הם פולה.
 בחברת בירושלים, בתערוכת־ציורים

 בהצגת־תי־ היתה פולה קבלן. ידיד,
בתל־אביב. אטרון

 עם התקשרו אחרונות ידיעות אנשי
 שם בעורכי־החדשות והפצירו הרדיו
עד המרעישה, הידיעה שידור את לעכב

 בני־ את להשיג אפשרות שתהיה
 האסון על ישמעו שלא כדי המישפחה,
הרדיו. באמצעות
 של ידידה הקבלן, הושג לבסוף

 יצא הוא שבמכוניתו. בטלפון ג׳ודי,
המ מן לקחת כדי מהתערוכה לרגע
בטל לו נמסר חפיסת־סיגריות. כונית

 להחזיר התבקש והוא העניין, במה פון
הביתה. מייד ג׳ודי את

 רופא בליוויית איש נשלח בינתיים
 כשזו מוזס. לפולה הידיעה את להביא
הממ הרופא אוו וראתה הביתה הגיעה

 משהו? -קרה מייד: שאלה לה, תין
 גם לשם הגיעה קלה שעה כעבור למי?"
 מתחת הבית, באותו המתגוררת ג׳ודי,

אמה. לדירת
העולם. עם מגע ג׳ודי ניתקה מאז

 רצח
דולר 500-ב

 בארצות־הברית התקבלו אשר ^
ה על הראשונות הידיעות ובארץ *₪

המ בשני התגובות היו במכסיקו, אסון
שונים. קומות

ג׳ודי טם
העולם עם מנע ניתוק

תשמ׳׳ז כאיש־השנה ניר
מיסתור׳ באופן מת שידע, ם־ כל

 מפני חשש הוא העז. לא הוא אך כן,
 אוהב שאינו האמריקאי, הציבור תגובת
 כציבור אדיש ושאינו כאלה, דברים

הישראלי.
 להמציא רגן סירב זאת לעומת

 רבים סודיים מיסמכים לבית־המישפט
 יתכן ביטחון". -מטעמי הפרשה, על

 חומר האלה במיסמכים שיש מאוד
 סגנו את ו/או עצמו רגן את המרשיע

 הסתם מן ידוע היה זה חומר בוש. ראז,
לניר.

 בניר? להסתייע נורת' התכוון אולי
זה? של עדותו מפני מישהו פחד אולי

ם צ ע  מכל חשוד. היה התאונה •
 היא מטוס הפלת הפוליטי, הרצח צורות
במכ קטנה חבלה ביותר. הנוחה הדרך
המ את להשיג כדי בה די המטוס שירי
 השבוע שאמר כפי שקטה. בצורה טרה

לר אפשר דולר 500 -תמורת מומחה:
אדם.״ כל במכסיקו צוח

שונות. נסיבות זה לחשד הוסיפו •
 מדוע במכסיקו? ניר עשה באמת מה

 טיפל מדוע בדוי? בשם מטוס הזמין
 סוחר־נשק התאונה, אחרי מייד בעניין,

 המפד״ל, של (מממן כץ מרקוס ידוע,
חדשותן? הצהרון מבעלי ולשעבר

 מן יודעי־דבר הושפעו מכל יותר אך
כא מיקרים האופפת הכללית האווירה

 מע־ מפני החשש בארצות־הברית. לה
 שרותי־הביט־ מטעם פוליטיים שי־רצח

וכללי. נפוץ הוא ספיחיהם או חון
אמרי משוכנעים היום עד למשל:

 נרצח קנדי ג׳ון הנשיא כי רבים קאים
 עם קשור אולי שהיה סודי, גוף בידי

 לפי האמריקאיים. שרותי־הביטחון
 אוסוולד^ לי הגלוי, הרוצח וה, חשר

 מאז ולראייה: מכשיר. רק היה המופרע,
שיד מי כל זה אחר בזה מתו קנדי רצח

בנסי מתו כולם העניין. על משהו עו
מו תאונות בעיקבות מיסתוריות, בות

כביכול. -טיבעיות" סיבות או זרות
 שנוייה־במח־ פוליטית דמות כאשר

 לעניינים הקשור ניר, עמירם כמו לוקת
)42 בעמוד (המשך

 הרגע מן הכל, האמינו באמריקה
נרצח. ניר שעמירם הראשון,

 בעל ט״מס, וידיורק המכובד העיתון
הכ כמעט והאחראי, השמרני הסיגנון

 בש־ נוסחה הידיעה בכותרת. כך על ריז
 הקורא את שהובילה שקופה, פת־רמזים

 המיסתורי", -המוות כי למסקנה בהכרח
פוליטי. רצח היה העיתון, כהגדרת
 חשש זה היה האמריקאים בעיני

סיבות: כמה בגלל סביר,
סודו את לדעת היטיב לא איש •

 בוש ניר. עמירם כמו בוש ג׳ורג׳ של תיו
 איראן־קונטראס, בפרשת ביותר פגיע

 העיקריים מיוזמיה אחד היה שעמירם
דרו גם הוא מסויים. בשלב  בוש, את תי

זה. בעניין בשעתו,
הל לבית להיכנס בוש עומד עכשיו

 טיב־ זה היה רבים אמריקאים בעיני בן.
 לחסל יחליט מחסידי־בוש מישהו כי עי

הבלתי״נוח. העד את
ע ג ר ב  נגד המישפט מתנהל זה •

 קצין־הנחתים ניר, של וידידו שותפו
 סירב רגן רונלד הנשיא נורת׳. אוליבר

 השב״ב אנשי שנחונו כפי אותו, לחון
שנ וכפי ,300 בקו האוטובוס בפרשת

יור על־ידי ניקסון ריצ׳ארד הנשיא תון
פורר. ג׳ראלד שו,

לעשות שמח היה בוודאי רגן רונלד
פולה עם

הו? ,קרה למיל מש


