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* * ★
וצכחן חברה׳מן

 גליה פגשה לעתיד, חתנה רץ, רפי ת
 חניך אז היה הוא בחיפה. במסיבה

 _ הריאלי בית־הספר שליד הצבאית הפנימיה
 מתגורר גליה, של בן־גילה רפי, בחיפה.

 תל־אביב, שליד אופקה החווילות בשכונת
אמידה. למשפחה לבן כיאה

 חיטובי־פנים בעל נמרץ, בחור היה הוא
 בצה״ל גורלו את קשר אשר חברה׳מן חדים,

יומרות־העילית. בעל ובחיל־הצנחנים,
 הצבאית הפנימיה את שסיים, לאחר כיום,
 באחת כקצין רפי משרת גבוהים, בציונים

האדו הכומתות של ביותר הקרביות היחידות
מות.

״בהתחלה יתאהבו. ורפי שגליה היה טבעי

טיפוסית צברית
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• ה ך ר ע ה ג מ כ חי  במסדרוני־הרבנות ש
 גבה. מאחרי שילחשו רגילה בחיפה | ן

 לאצבעות מלוכסנ־ם, למבטים רגילה היא
 בן־ גליה כי סקרניות: לעיניים מושטות,

 מפורסם דכי הזקן של נכדתו היא גוריון
בארץ.
 מבקרי באחד גליה, לדעת יכלה לא לכן

 ומרכלים מלחשים שהפעם שעבר, השבוע
מאוד מפורסם איש של נכדתו כעל לא עליה

 שנמצאת אחת כביכול, זר נטע כעל אלא —
 — בקיצור פרנסי־הדת. לדעת למחנה, מחוץ

הרבנים. בעיני דבר, לכל כגוייה
 הרב הכריז לכן קודם ספורות דקות כי
 להירשם גליה ניגשה אליו פינדלינג, משה

 משטרת מחוז מפקד של בתו כי לנשואין,
 ונכדתו בן־גוריון, עמום לשעבר, תל־אביב

למדינת־ישראל הראשון ראש־הממשלה של
ליהודי. לנשואין כשרה אינה —

ואת גליה את לרשום סירב אף הרב

 — לחיפה יון, רפי הצנחן המיועד, בעלה
 אמה, של תעודת־הגיור את יביאו שלא עד

 בכתפיה, משכה כשגליה בן־גוריון. מרי
 והצהירו: הם, אף בכתפיהם, הרבנים משכו
חופה.״ אין — תעודת־גיור ״אין

 גופי,״ כל את העוברת בצמרמורת ״חשתי
 לי ,יש לרב: ״אמרתי גליה, אחר־כך סיפרה

 שהיא כתוב שם אמא, של תעודת־זיהוי
יהודיה.״
הספיק. לא זה פינדלינג לרב אולם

★ ★ ★
דחיפה דהר האב

ב אך כשהיא החדר מן יצאה ליה ף
שי קו  מיהרה היא דמעותיה. בעד עוצרת י

 כיום המשמש אביה, של למשרדו לטלפן
התקרית. על לו סיפרה אתא, כמנהל

במ ודהר בטלפון, אותה הרגיע עמוס
 והשניים — אותה אסף לחיפה, כוניתו
 מעיין־,־,דמעות נפרץ שם לבית־קפה נכנסו

גליה. של
אוס שאכן להאמין מוכנה לא עדיין גליה

 קטנה, ילדה בהיותה להינשא. עליה רים
 מחוז כמפקד ישראל במשטרת אביה שירת

 ברמת־גן, הוותיקים בשכון ביתם, תל־אביב.
 ואישי־ציבור אנשי־בטחון, אנשי־צבא, שקק

 — שלה הראשונים החברים אחד למיניהם.
דיין. אסי היה בלבד, 15 בגיל כשד,יתד,

 לרכב אהבה הנערות• ככל נערה היתד, היא
 קצרים מכנסיים כשלגופה אופניים, על

 כשעיני־ אכדיה, בבריכת להתרוצץ בלבד,
לעירה. לטושים הגברברים

 בשם עצמה להציג היא נוהגת היום עד
 כך על שעומדים לאחר ורק — בלבד גליה

 ״בן־ אומרת היא משפחתה, שם את שתגלה
 היחס על אותה שואלים כאשר גוריוך.

 מסבירה היא משדד,־בוקר הזקן לבין בינה
 אך — לא־איכפתיות של בנימה המצב, את

למש מהשתייכותה נהנית היא כי בה ניכר
זו. מיוחסת פחה

 לחיפה. הוריה עברו ,17 בת גליה כשד,יתד,
 ומוכרת מקובלת דמות להיות הפכה גליה

הכרמל. עיר של בדיסקוטקים
 לתל־ לנסוע הנערה אהבה זאת, עם יחד
 אליו מצטרפת היתד, אביה, בחברת אביב,

במס אנשי־עסק, עם עורך שהיה לפגישות
אנ ועוד עוד להכיר כדי מפוארות, עדות
חשובים. שים

 יפה־ אינה היא גליה. את אוהבים האנשים
ו נאות פנים לה יש אולם — זוהרת פיה

 ״רציתי גליה, סיפרה אני״, מי לו אמרתי לא
 שם את או אותי אוהב הוא אם לדעת

שלי.״ המשפחה
 את אוהב שהוא הסתבר קצר זמן תור

 גם בן־גוריון. השם את מאשר יותר גליה
 מתקדם בשלב לו, גילתה שהנערה לאחר

 משנה לא זה ״לי משפחתה. שם את ביותר,
 שלה״, סבא זה מי ואפילו היא מי של בת
 חברתו על שדיבר מי לכל רפי, להעיר נהג

החדשה.
 פולה, לסבתא יותר, נכון או לסבא, אולם

 בשדה־ בפניה הוצג רפי מאוד. משנה היה
 פולה הזקן. של 79ד,־ ביום־ד,הולדת בוקר,
בעי חן מוצא הוא כי החליטה אוחו, בחנה

בו. לטפל כדי הקרואים את וזנחה — ניה
 של אחרת נכדה יותר, מאוחר התלוננה,

 :בן־אליעזר גאולה של בתה — בן־גוריון
לג שלה, לנכדה לי, נותנת היתד, לא ,.סבתא

הכל.״ מותר לרפי אבל לבד: למקרר שת
 תינשא כי גליה, על לחצה אף פולה

 אף כי ברור שאפשר. ככל מהר לרפי
 לעצמה תיארה לא ביותר הנוראים בסיוטיה

 לגליה יעוללו אשר את בן־גוריון של אשתו
 שלה. מותה לאחר קצר כה זמן

★ ★ ★
** ?״ המולדת עבור למות רק ״טובה

 ברבנות להציג סירבה כךגוריץ **רי
 מרי אם הבעייה שלה. תעודת־הגיור /את3

 טקס בגלל יהודייה היא אם לא, או התגיירה
 אינה — נעשה לא או שנעשה מסויים
 מאז בארץ נמצאת מרי כי בעיניה: בעייה,

ו הכירה בה — מלחמת־העולם־השנייה תום
בישר בית גידלה — באנגליה לעמוס נישאה

דבר. לכל ויהודיה ישראלית עצמה רואה אל,
 בו — לצבא בתה את שלחה אף היא

יהודיות. חיילות רק מתקבלות
 פרוץ לאחר משפחתי, ידיד השבוע אמר

 בשביל טובה היתד, גליה ״אם השערורייה:
 בשביל טובה גם היא המולדת, למען למות

בית״. הזאת במולדת להקים
 הצבאי שהרב כך על הסתמכה גם מרי

 לערוך הבטיח גורן, שלמה הרב צר,״ל, של
 בוודאי הם ולכן — טקס־ד,נישואין את

ב כליבראלי הידוע לרב, אולם כשרים.
 הודיע לפתע למרי: הפתעה היתד, דעותיו,

 אלא הצעיר הזוג את ישיא לא כי גורן
 האזרחית, ברבנות נישואיהם יאושרו כן אם

 הנישואין לאשר בינתיים מסרבת והרבנות
הללו.

 ישר בגילוי־לב, מדברת היא ביותר. נעימות
 — פונה היא מי אל חשוב זד, ואין לעניין
ז״ל. פולה סבתא כמו ממש

 גליה מתלבשת אביה, את מלווה כשהיא
 לעיתים לבנה, וחולצה רחבה שמלה בצניעות:

צבאי. בטלדרם עם קרובות
★ ★ ★

הסבא בגדל לא
 ארבע לפני גליה התגייסה אליו צבא, ך*

 לא ״אני יסודי. שינוי בה חולל *שנים, (
 פעם הסבירה הפירמה״, את לבייש יכולה
מש כך כל היא מדוע אותה, ששאל לידיד
להצטיין. תדלת

 הגיעה הטירונות, אחרי אחדים חודשים
בהצ אותו סיימה לקורס־קצינות, גליה

 כל־כך שווה שהיא כך על הגאווה טיינות.
 בזכות רק ולא — עצמה בזכות הרבה

 — לגמרי אותה מילאה — המשפחתי הייחוס
חיובית. בדרך דודקא והתבטאה
 היא בן־גוריון, של הנכדה היתד, ״לולא

 הסבירה בקורס,״ המצטיינת החניכה היתד,
 של קורס־הקצינות ממפקדות אחת בזמנו
 את קיבלה שהיא שיגידו רצינו לא גליה.

בן־גוריון״.* של הנכדה שהיא בגלל זה
הצבא, ולחיי לצבא גליה של אהבתה

 קודם מספר שנים אירע מיקרה אותו *
 המצטיינת כחניכה שנבחרה דיין, ליעל לבן

 לה ניתן לא התואר אולם — בקורס־קצינות
קיב שהיא יטען, מישהו כי שחששו משום

זכות־אבות, בגלל ההצטיינות את לה

 משפחתית בתמונה קטנה, ילדה כשהיא גליה, נראיתואמא אנא עם
אלון. הצעיר האח הוא מרי, אמא שבידי התינוק חמימה.

:אומרים הדתיים אבד


