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ח גוווי
ישראלי ע□ רומן

 לכוכבת כץ־לילה שהפכה מרות
 היא גלוריה. את זו עובדה סיחררה לא /

 בהו־ גם ביותר. צנוע חיים אורח יהלה
לא היא יום־יום בחיי החיצונית !עתה

 את שכחה גלוריה כי היה ונראה קביעות,
 ממנו יפאני ארכיאולוג הקבוע, חברה
המלחמה. מאז נפרדה

 לה־ עומדים הם כי ריכלו גבם מאחורי
 ״אין הסתיים. הקצר הפלריט אולם תארש.

 פרח, יוסוף אמר הסיבות,״ על לספר מה
 מתאימים לא שאנחנו לנו התברר ״פשוט

הצברים.״ שאומרים כמו

התינוק □11 יחד הווי□
 הצהי־ לכותרות, גלוריה עלתה אז ץ*
ן  כוכבת להיות היא משאת־נפשה כי רה ^

 משאת־נפשה כי היה נדמה לא־מכבר קולנוע.
 סיפרה העיתונים באחד להתגשם. עומדת זו

 סרט להפיק המתעתדת החברה כי גלוריה
פנ כהן אלי הישראלי המרגל של חיץ על
תפ את בסרט לשחק לה הציעה אליה, תה
הת יותר מאוחר כהן. אלי של אשתו קיד
בפח. גלוריה את הפיל מישהו כי ברר

 של התפטרותה מניעי על הגירסות מכל
 סיבה רק בסופו־של־דבר נשארה גלוריה

 מצד כלפיה שביחס הצורב העלבון אחת:
כשנתיים. במשך בנאמנות שירתה אותם אלה

 התינוק. את גם המים עם יחד שפכו כך
 ניסים כמו הערבית, המחלקה ראשי עם יחד

 את עברו שלא וחבריהם, שאבי איתן רג׳ואן,
 מומחה אפילו ישב לא בה המיכרזים, ועדת
 של הערבית מהתחנה נטלו לערבית, אחד

 את — נשמתה את הישראלית הטלוויזיה
סטיוארט. גלוריה

 יצליחו כי מקווים עדיין הטלוויזיה ראשי
הש אבל מהתפטרותה. בה לחזור להניעה

 לעובדה גלוריה של התפטרותה הפכה בוע
 זו לשערורייה הבילעדית והאחריות סופית.
 ועדות ועל הטלוויזיה מנהלי על מוטלת

שלה. המיכרזים

 עובדת עם יחד גלוריה
ואם בריטי לאב בת  בירי הוריה בית בפתחביריחו נביח

הערבית. הבית משק
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עיטס. ומשחקת בהם מטפלת זולים,

 שעוררה כפי התגובות אותן את וררה
 בפשטות, מתלבשת היתד, היא המסך. ל

 ערבית משפחה אצל שכור בחדר תגוררה
 ב־ פעמיים או פעם המזרחית. ירושלים

 ביריחו. הוריה את לבקר נוסעת היתד, זבוע
 ידידות יחסי נרקמו מספר חדשים לפני

 בטלוויזיה שהכירה ערבי צעיר לבין ינה
 שחקן פרח, יוסוף זה היה ישראלית.

ב שהצטיין גוש־חלב, הכפר יליד עיר
 החופש. אסירי הישראלי בסרט שחקו
 שלא חפשי כעובד בטלוויזיה עבד יוסף

 תיאטרון להקים חולם כשהוא המנץ, ן
 אחרי המזרחית. בירושלים דווקא רבי

ב־ לצאת החלו הם גלוריה עם יכרותו

מהכוס עננים
ריה

אוכלת

של מהכרס
הו בית יד

 להבשיל, הענבים מקדימים שם
מלוא־הפה. ענבים אשכול

במדינה
■חסי־חוץ

ביקור
השגריר

 בעמודו הארץ פירסם שעבר הרביעי ביום
מר דן המדיני כתבו מאת ידיעה הראשון

 את ישראל ממשלת שוקלת לפיה גלית,
 בוואשינגטון שגרירנו של לארץ הזמנתו

בירושלים. להתייעצויות
 משרד־ דובר פירסם עצמו יום באותו עוד
 על כלל דובר לא נמרצת: הכחשה החוץ

הדובר. טען ארצה, רבין השגריר הזמנת
בלוד. רבץ נחת יותר מאוחר 48

לו לרבץ שהיה מה מגולדה. טלפון
 זו היתד, מוחלט. בסוד נשמר לממשלה מר

 ממ־ של דיוניה לגבי בלתי־רגילה תופעה
 בקביעות. החוצה המודלפים שלת־ישראל,

 היתר, לא הפעם כי הסברה, רווחה כן על
 להימנע מחבריה שביקשה מאיר גולדה זאת

עצמם. האמריקאים אלא — מהדלפות
ה דיווח בביקורו כי להניח, היה סביר
 ביותר האקטואלית הנקודה על רבץ שגריר

 ארה״ב —ישראל יחסי של סדר־היום על
לישראל. המטוסים מכירת —

 מסר לדיווחו בנוסף כי להניח, היה סביר
ה כוונות על מוסמכת הודעה גם לממשלה

 הסיכסוך בשאלת הקרוב לטווח ניקסון נשיא
הישראלי־ערבי.

 טלפונית למוסרו ניתן שלא חומר זה היה
 הדיעה את הביע עצמו רבין במיברק. או

 להזמינו ההכרעה לירושלים. להזמינו שרצוי
 ישירה טלפונית בשיחה חמישי, ביום נפלה
 שר־ בנוכחות מאיר, גולדה לבין בינו

ב גלילי. ישראל והשר דיין משה הביטחון
 השגריר את גולדה הזמינה השיחה סיכום

 זאת. ידע שמשרד־החוץ בלי — לירושלים
 אבן. לאבא כך על מסרה השיחה לאחר רק
 רשמי מברק לרבץ שיגר בצעדה, תמך זה

ארצה, לבוא

 סביב הפלדה חגורת
החשובה האישיות

 את הידק בגרמניה אבן אבא של ״ביקורו
הפר ציינו לירושלים,״ בון בין הקשרים

 הרשמי ביקורו בתום שבועיים, לפני שנים
בגרמניה. ישראלי שר־חוץ של הראשון

 בתום מגרמניה שהגיעו בדיווחים השבוע,
 ביקורו היה מידה באיזו הסתבר הביקור,

וא לגרמנים. הטרדה בבחינת שם אבן של
 הביקור: על פורסמו שטרם הפרטים לה

רק היה השנייה העולם מלחמת תום מאז

פקו הוכנו המיבצע לצורך הביטחון. כוחות
 שלמה מערכת הוכנה מיוחדות. קבע דות
 הכל סודיות. הוראות ושל סתר סימני של
 בחייו להתנקש כלשהי אפשרות למנוע כדי
הישראלי. שר־החוץ של

לחופ לצאת התבקשו הפקידים
הגר המשטרה של מודיעין מקורות שה♦
נתו אבן של לחייו הסכנה כי מסרו מנית

שמא וסטודנטים ערבים כיוונים: משני נה
 הושמו אלה גופים שני פעילי על לניים•

קפדניים. מעקבים
ב בגלוי שהוצבו השוטרים מאות מלבד

 פשטו להגיע, אבן התעתד אליו מקום כל
ה מקומות על אזרחי בלבוש אנשי־ביטחון

 אבן, אבא של בואו לפני ימים מספר ביקור
 קיר כל בודקים אבן, כל הופכים כשהם

 בודקים כשהם הריהוט את אפילו ומפרקים
 הריפוד. לתוך חבלה מנגנוני הוכנסו לא אם

לב צריך אבן היה אותם המוסדות עובדי
 מיקרה ובכל קפדניות חקירות נחקרו קר,
 נתבקש האדם, מהימנות לגבי חשד היה בו

מספר. ימים בת לחופשה לצאת האיש
משור מכונית הועמדה אבן של לרשותו

 שמשקלה המכונית .600 מרצדס מדגם יינת
 סידורי ובכל מיוחד במנוע צויידה טון 6.4

 הנסיעות בכל האפשריים. והקשר הביטחון
 מכוניות- של רב במספר אבן שיירת לוותה

וגלויות. סמויות מישמר
 גודם־ בבאד בבון, :בתי־חולים בארבעה

 משך הכן מצב הוכרז ובקלן בפורץ ברג,
באר במדינה. אבן של שהותו ימי שלושת

 דם של רבים ליטרים רוכזו המקומות בעת
 השר. פציעת של למיקרה 1)11+ מטיפוס

 נסיון בעלי מעשיים אחים ובהם אמבולנסים
 המכוניות כשצוותי במצב־הכן הועמדו רב

 בתי־החולים של צוזתי־ד,חירום לידם. לנים
ה לתום עד הניתוח חדרי ליד ללון נצטוו

ביקור.
 של הגורילות מטובי 16 נילוז עצמו לאבן
לי הראש שומרי הגרמני. הביטחון שירות

 נועד שטהלברג, יוהן מהם, אחד כצל. תר,ו
התנק של במיקרה אבן על בגופו לחפות

 בציוד צויידו אנשי־הביטחון אפשרית. שות
 קיימו באמצעותו ביותר חדיש אלקטרוני

עליהם. הממונים עם קשר
 שנועד העצום המנגנון כשורה. עבר הכל
לרתחה. נשמה גרמניה פוזר. אבן על לשמור

משפט
 פוחד רפאל

מהשאלונים
 העומדים ביותר היעילים מכלי־הנשק אחד
 האפשרות הוא דיבה במשפט הנתבע לרשות
מביכות ואפילו — נוקבות שאלות להציג

אכן פני את מקבל בלשים) (מוקף הגרמני שר־החוץ
)[1-1+ הדס סוג

 דומים הביטחון סידורי היו בו אחד מיקרה
 ביקורו לקראת שננקטו הביטחון לסידורי

בי הפרסי כשד,שאח זה היה אבן. אבא של
הסידו גם אולם .1967 ביוני בגרמניה, קר

 סידורי לדרגת הגיעו לא אז שננקטו רים
עתה. שהונהגו ןהביטחו

 ו־ המשטרה הועמדו ימים שבוע במשך
ב גרמניה של הפדרליים שרותי־הביטחון

 משטרה כלבי 18 שוטרים, 1200 הכן. מצב
ל המאומנים משטרה סוסי עשרה מעולים,
 מיב־ מלאה. בכוננות היו הפגנות, לוחמת

מוס בתי־ספר, גרמניה, ברחבי שונים נים
לרשות הועמדו צבא מחנות ציבור, דות

ה של ששמו להוכיח כדי אם לתובע. —
 במה היה לא וממילא טוב, אינו תובע

 לתובע נגרם שלא להראות כדי אם לפגוע.
 יריעת את להרחיב כדי גם ולעיתים נזק,

להת חפץ אינו שהתובע לנושאים המשפט
עליהם. דיין

 רפאל יצחק המפד״ל ח״ב הגיש כאשר
 הארץ כתבת נגד הפלילית קובלנתו את

 המשפטי הבירור שיריעת קיווה קשת, סילבי
 בכתב־ שפירט עובדות לאותן תצומצם
האישום.
תכ בעזרת זו צרה ממיטה נחלצה קשת

הפלילי המשפט נגד מקורי. משפטי סיס


