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מנ פאולוצי, כריסטינה רוזנת ^
באר ביותר המפורסמות החברה שות ן ן

דוגמ ולשעבר מולטי־מיליונרית צות־הברית, :
כשבו לפני לישראל הגיעה צמרת, נית

 באה היא מוקדמת. הודעה כל ללא עיים
 המנתח בעלה, ללא אך ילדיה, שני עם

בלין. הווארד הפלאסטי
בנמל־התעו־ לגלותה שהופתעו לעיתונאים

 לבלות שבאה רק אמרה לוד, של פה
 העולם לכתבת ואילו בישראל. קיץ חופשת

גיל אותה, לראיין שהצליחה היחידה הזה,
 האמריקאית בעיתונות שזכתה הרוזנת, תה

 מישהו ״פגשתי הנועזות״: ״אחרונת לכינוי
 על לי לספר התחיל הוא מישראל...

 לי. אמר הוא פה?׳ לכם יש ,מה הארץ.
 לחיות משהו יש לי ותמונות. ,קירות
 הארץ על הרבה כך כל דיבר הוא למענו.׳

 תשעה במשך ברצינות. להתעניין שהתחלתי
 מה וגיליתי הארץ על הכל למדתי חודשים

פה.״ שעשיתם
הסי כל לא אבל נכון, סיפור היה זה
 שמרה 30ה־ בת היפהפיה הרוזנת פור.

 היתד, לא אותו כמום, סוד לישראל בבואה
 לא לישראל באה היא לאיש. לגלות מוכנה

 למען גבר. למען אלא חופשה לבלות כדי
 ישראל, את לאהוב אותה שלימד גבר אותו
 ״אני להצהיר: אותה שהביא הגבר זה היה

המלון.״ ליד בית, כאן לי לבנות רוצה
אהבה סיפור הסתתר זו הצהרה מאחורי

השש של הסנסציוני האהבה סינוו זהו
 עולם את להסעיר עוד העתיד סנסציוני

הבינלאומית. הזוהרת החברה
 פאולוצי, כריסטינה התאהבה בו הגבר כי
 היה לא ילדים, לשני ואם נשואה אשד,
 של בנו וחצי, 18ה־ בן וייצמן, שאול אלא

 עתה המשרת וייצמן, עזר שר־התחבורה
התעלה. בחזית כטוראי

* * *
הוא עזר, של הבכור כנו <**אול,
 של בביתו וחייכן. קומה גבה צעיר

 שאול גדל נולד, מאז איש־צבא שהיה אב
ב צעיר יש אם ספק כאיש־צבא. עצמו
בנשק. כמוהו המתמצא גילו

 תלמיד וייצמן שאול היה שנה לפני עוד
כון בית־הספר  חלומו בתל־אביב. חדש תי

קורס־טייס לעבור לצה׳׳ל, להתגיס היה
ליקוי בשל אולם כאביו. טייס ולהיות
לקורס־טייס. להתקבל ממנו נמנע בעיניו

 שסיים אחרי שעברה, השנה של בקיץ
נסע לצד,״ל, גיוסו ולפני לימודיו את

 השאר בין בארצות־הברית. לחופשה שאול
 ביניהם אביו. של ידידיו שם אותו אירחו

 לאילי־ שהפכו לשעבר, מח״ל אנשי היו
באחת שאול התוווודע באמצעותם הון.

התאהבה
בנה

שרהשו
 לרוזנת הבינלאומי הסילון חוג של המסיבות
פאולוצי. כריסטינה

 רק לשמש יכול שם ביניהם שאירע מה
 ברור: אחד דבר אולם לניחושים. נושא

 הצעיר הישראלי, בבחור התאהבה הרוזנת
 שדווקא להאמין קשה שנים. 12ב־ ממנה

 אחד אז שהיה מי של בנו שהוא העובדה
 וששר התהילה, עטורי צר,״ל ממצביאי
היא דודו הוא דיין משה הביטחון

 18 בן צנחן
 של בנו
וויצמן עזר

 שהיא לודאי קרוב הרוזנת. על שהשפיעה
 מכל שונה שהיתה מאישיותו התרשמה

כה. עד שהכירה מה
 לידידת פאולוצי הרוזנת הפכה מאז

 לארץ, הגיעה הראשונה בהזדמנות ישראל.
 את ולהמשיך כאן להשתקע כוונה מתוך

 בארצות־ שהחל וייצמן שאול עם הרומן
 שאול באכזבה. נתקלה היא אולם הברית.
התע בחזית קרבית ביחידה משרת וזיצמן

 במשך שקיבל הקצרה החופשה את לה.
 בישראל הרוזנת של שהותה שבועות שני
 הקיימות שבנסיבות לה להודיע כדי ניצל

 הרומן את ולהפסיק מגע לנתק עליהם
 ונפרד בריאה שתהיה לה איחל הוא ביניהם.

סופית. ממנה
 יחד הרוזנת סעדה עוד האחרונה בשבת

 אכדית. במלון הצעיר מאהבה של אביו עם
 את שישכנע עזר על להשפיע ניסתה האם
 תוכן לדעת. אין זאת אליה? יחזור כי בנו

בסוד. נשאר השיחה
 הרוזנת תיכננה השבוע הראשון ליום
 להשתתף צריכים היו בה גדולה מסיבה
 המסיבה את ביטלה היא גבוהים. קצינים

 של הודעתו בעקבות אולי האחרון, ברגע
נגמר״. ״הכל כי וייצמן שאול

 הודעתו את וקיבלה הרוזנת נואשה האם
 מתכוונת שהיא או פסוק, כסוף השר בן של

עליו? ולהלחם בישראל להשאר
הבאים. בימים רק יוזדע הדבר

וייצמן וראומה שאול עזר,
לון מחוג — הסי

יי• <

פאולוצי כריסטינה הרוזנת
התעלה לחזית —

,

במדינה
נןזטחים

זאת בכל מי אז
האמיתי? האוייב

 בחתימת כרוז הגדה בערי הופץ השבוע
ת המפלגה סטי מוני המער בגדה הירדנית הקו

 מי השטחים לערביי סוף־סוף שגילה בית,
החדש. האמיתי אוייבם הוא

 הציוני. החיידק אויבם היה השבוע עד
 לערביי המפלגה וסיפרה, וחזרה סיפרה, כך

 המלך ואילו המלחמה. תום מאז השטחים
 האימפריאליזם עם קשריו למרות חוסיין,

 שכולה טלית דווקא היה הטרף, האמריקאי
תכלת.

 קצת — השבוע פרא. שכיר, בוגד,
 המחבלים בין שהקרבות לאחר באיחור,
 המפלגה יצאה — שככו כבר לחוסיין

 בו הגדה, בערי חדש בכרוז הקומוניסטית
 היה האמיתי האוייב הציוני. האוייב נשכח
הציונים. לא חוסיין, עתה

 ומש בניכם הכרוז.״ זעק עמינו,״ ״בני
 הציוני בכדורי לא נפגעים פחותיהם

 האמריקאים, של הפאנטום פצצות
 שלטו בעמאן. הבגידה שלטון בכדורי

 לי השחורה שינאתו את עתה חשף
 הי מחנות לעבר תותחיו את כיוון
 נשים מאחינו, מאות להרוג כדי

 השכיר המלכותי השילטון וטף.
 פשעים הגדושה ההיסטוריה בעל

 לח* כדי פראיותו בכל היום נע עמנו,
 הלא וכן בעמאן.״ הלאומיים הכוחות את
סוף. בלי עד הלאה וכן

 כמוב! נועד זה כרוז שחור. הפר לכן
 את להגדיל הקומוניסטית למפלגה לאפשר

 השטחים ותושבי המחבלים בקרב השפעתה
 השינוי את להסביר כיצד אולם יחד. גם

 שבעקבותיו בחוסיין, לפתע שחל המוזר
לטמא? מכשר לילה בן הפך

שה ומקווים מסדירים, לא מאוד: פשוט
 תשומת־לב יקדישו לא התמימים קוראים
 לזכור צריך הכל, אחרי זה. לפרט מיותרת

האמצעים. את מקדשת המטרה תמיד

פשעים
 האחרון הקורבן

סקוט דיק של
 לקנות כסף לי היה לא רעב. ״הייתי

 הציע ואז ומבולבל. מיואש והייתי אוכל,
הס הוא טובה. לי לעשות סקוט דיק לי

 הרכוש היה זה שלי. הדרכון את לקנות כים
 מציע שהוא והאמנתי לי, שהיה היחידי

 לא שזה אותי, לבייש שלא כדי זה את
 לו נתתי נדבה. לי נותן הוא כאילו ייראה

 הוא דולר. 52 לי נתן והוא הדרכון, את
יותר.״ לו שאין אמר

פתר כך סמים. הברחת על הסגרה
 שהעסיקה התעלומה את וורוויק ג׳ון השבוע

 סקוט דיק הצליח מאז ישראל משטרת את
 מארצות־ שהגיע סקוט, מהארץ. להיעלם
 בלעדי זכיון אלון מיגאל וקיבל הברית

 מתוכניותיו לחדול נאלץ החרמון, לפיתוח
 הסגרה תביעת הגיעה כאשר המפוארות

בהב כחשוד למשפטו בקשר מולדתו, מארץ
 בערבות שוחרר נעצר, הוא סמים. רחת

 הבינה המשטרה ונעלם. — דולר 10,000
 דרכון על ידיו להניח הצליח סקוט כי

 להתחמק. וכך התמונה, את לזייף כלשהו,
מי? של דרכון — רק היתד, השאלה
 שסיפק האיש אלף. כמקום דולר 52

 פרוע )24{ צעיר, היפי הוא הדרכון את
בספטמ כתייר ארצה שהגיע ובגדים, שיער

 במושבת מאז בילה שעברה, בשנה בר
ט  את לסקוט מכר כאשר באילת. ההיפי׳
 לכל רבה, תמימות וורוויק גילה שלו הדרכון

 כיום נמכר תוקף בר בריטי דרכון הדיעות:
דולר. אלף עד 750ב־ במזרח־ירושלים

 במכרו נוספת עבירה גם עבר וורוויק
ב החוקית ששהותו מאחר הדרכון, את

 יעקב השלום שופט בפני נסתיימה. ישראל
פי הודה גנן  טען במעשהו, האנגלי ההי
 ועל סקום, פרשת על כלל ידע לא כי
 לארצו. מוסגר להיות עמד סקוט כי כך

 הדרכון,״ עם יברח שהוא חשבתי ״לא
 עשה שהוא רק ״חשבתי השופט. בפני ייבב

טובה." לי
 התביעה, מדברי יותר התרשם השופט

 יישאר הוא וורוויק. נגד מעצר צו הוציא
 יימצא כי הסיכויים ממושך. זמן עצור

קלושים. עבורו עריבות שימציא מישהו
 בעת סקוט, דיק את עניין לא שזה אלא
שלו. האחרון הקורבן את בפח שהפיל

1712 הזה העולם


