
להתפוצץ! בארץ הארמנית הכנסייה עלולה זו אשה בגלל

והדיילת הנמרים
 אג׳אמיאן הבישוף הכנסייה. על ולהשתלט לשוב דנים,
ביותר. הטוב וידידו ימינו ליד הפך

 שר־הדתות, של שולחנו על שהונח הסודי דו״ח ך*
האי שני — והבישוף הפטריארך סנסציוני: היה 1 1

ביש הארמנית הכנסייה של — במעלה הראשונים שים
 לא אם אשה. בגלל ביניהם הסתכסכו בדו״ח, נאמר ראל׳

ה של לפיצוצה לגרום הסיכסוך עלול — הריב ייושב
בארץ. הארמנית כנסייה
 — יפהפייה אל־על דיילת אלא — אשר. סתם ולא

 שהיתר, דרימיג׳יאן, ז׳נט דיילת־בכירה זוהי ומפורסמת.
ש בשנה מכן, ולאחר לאלג׳יר, שנחטף אל־על במטוס
 לחטוף ניסתה שאותו ללונדון, אל־על במטוס עברה׳
הניסיון. במהלך שנהרג שותפה, בעזרת חאלד, לילה

ב הארמנית העדה ׳מנהיגי שני בין לסיכסוך הסיבה
 את לשאת אג׳אמיאן, ארמן הבישוף, של רצונו ישראל:

 של לכך והתנגדותו — לאשה הוותיקה, ידידתו ז׳נט,
 בין לידידות התנגד שלא דרדריאן, יגישה הפטריארך,

ך שלא בתנאי — השניים ו פ ה לנישואין. ת

דרדריאן פטייאיד
ידידה רק

 בגלל התנגדותו את העלה לא הנכבד הפטריארך
 הוא אדרבא. היפהפייה. הדיילת נגד משהו לו שיש

 זה בעצמו אפילו איתר, מיודד ׳מאוד, ז׳נט את ׳מעריך
שאני. — חתונה אולם רב. זמן

כמרים,
ם ^ ונשים קלפי

הו הארץ. ילידת היא שלה, השלושים כשנות נט / *
 בקנדה. ואחיותיה אחיה שלושת בחיפה, גרים ריה (

 אג׳אמיאן הבישוף ואת על באל־ שנה 12 זה עובדת היא
שנים. שמונה לפני לראשונה הכירה

 זקן עטור יפדדתואר, גבר .38 כבן אז היה הבישוף
 ומשכנע. חם וקול לוהטות עיניים בעל עפות, שחור

 בצפון בדירה, 5 בצלאל ברחוב היתד, הראשונה פגישתם
 והבישוף. הפטריארך של מיפקדתם שכנה שם תל־אביב,

 של ובסיסם הימים, ששת למלחמת שקדמו אלה היו הימים
 דרך מגיעים, היו משם, בירדן. היה והבישוף הפטריארך

ב בביקוריהם ביפו. עדתם את לבקר מנדלבאום, שעד
בצלאל. ברחוב בדירה מתגוררים היו ישראל,
 בדבר ׳מרעיתם צאן בקרב שמועות נפוצו הזמן, עם

 שהעסיקו הצעירות, והחתיכות הסוערים, הקלפים משחקי
 האלמנה מספרת דירה. באותה הקדושה אנשי שני את

 להציל כדי הפטריארך אל ״באתי יפו: תושבת זכאריאן,
 מכר שהוא הדירות בין שהיתר, שלי, הדירה את מידו

 את פתחתי בבית. לא שהוא לי אמרו יפו. לפיתוח לחברה
 ׳ומשחק ידידים עם יושב אותו וראיתי זאת, בכל הדלת

קלפים.״
מי ס  הפילגש ק

הזקנה
 כי הסתבר לפיהן, לקלפים. הוגבלו לא שמועות ך*

 התרועעות על הקדוש האיסור למרות הכנסייה, אבי ) 1
 בין האסורה. החברה את חיבב דווקא השני, הפין עם

 מבנות אחת עם שלו הממושך הרומן התפרסם היתר
 לא )56( גילה שלמרות מונית, נהג של אשתו עדתו,

קסמיה. בפני לעמוד הפטריארך היה יכול
ב־ הארמנית הכנסייה ראש הותקף שבו שלישי תחום

גגריס
גלימות בלי ^

 כאשר צרה, היתד, לא הפטריארך של שעינו וכן **
ל והפך היפהפייה הדיילת את פגש שלו הבישוף 1̂■

 והפטריארך והדיילת, הבישוף — הארבעה אדרבא. ידידה•
משו לבילויים לנסוע הירבו — שליו ואשת־נהג־ד,מונית

 את כמובן, מסירים, כשהגברים — אירופה ברחבי תפים
שלהם. גלימות־הקודש

 הבישוף החליטו סוער, רומן של שנים שלוש לאחר
 אמנם להינשא. בהונג־קונג, קסום ביקור בתום והדיילת,

 הבישוף אך הארמנית, הכנסייה אנשי על אסור זה אקט
בלאס־ אזרחיים נישואין על־ידי האיסור את לעקוף ביקש

אג׳אמיאן כישוף
בסתר נישואין רק

 באל־על, מעבודתה להתפטר ׳מז׳גט ביקש גם הוא וגאם.
עתיקות. חנות עבורה לפתוח רצה שם לירושלים, לעבור

 מתפקידו יתפטר שהבישוף רצתה היא סירבה. ז׳נט
 רצה הוא התנגד. אג׳אמיאן מלא. בטקס אותה ישא שלו,

המ לטיסה, טיסה בין יחד. גם העולמות משני ליהנות
בנושא. ולדון להתראות השניים שיכו

הפטריארך. ידידם, בפרשה התערב כאן
 כלי

ריק ^
 הבישוף. — הוא בעסק דרדריאן של אינטרס ף־*

ה ביותר. רצינית בצורה לבישוף זקוק הפטריארך 1 1
ב ראשון איירגוני וכוח נמרץ, יחסית, צעיר, הוא בישוף
לחלוטין. חסר־אונים הזקן הפטריארך יהיה בלעדיו, מעלה.

 מלוא את לבישוף לתת הפטריארך נכון כך, ׳משום
 ביפו העדה בני הציגו כאשר קלאסית: דוגמה התמיכה.

ה כי מוכיחים שלדבריהם מיסמכים, הפטריארך בפני
 וכך הוצאות על מזוייפות קבלות לכנסיה הגיש בישוף
הבום. כך על הגיב לא — מיליונים לכיסו שילשל

 עם הידידות איימה כאשר ובמהירות, הגיב, הוא אולם
ימינו. יד את ממנו לגדוע דנט

 הבישוף יתחתן אם :כפול היה הפטריארך של חששו
וה להתגלות, הסוד עלול אזרחיים, בנישואין ז׳נט עם

 הפטריארך של חששו היה פחות לא חמור יישרף. בישוף
 הבישוף את לשכנע בנסיונותיה להצליח עלולה שדנט

ככלי־ריק. ישאירו וזה להתפטר,
 והבישוף הטפריארך בין הריב הסתיים ראשון, בשלב
 את דחה נכנע, אג׳אמיאן הבישוף הראשון. של בנצחונו

 לשנה, אל־על את עזבה בייאושה, זו, דנט. של לחצה
הכנסיה. בשירות מזכירה בתור שם עבדה לארה״ב, נסעה

ול — לאל־על חזרה זז׳נט נסתיימה, שהשנה אלא
 כי העדה, בני לידידיה, לספר ידעה בחוזרה, ישראל.

 של להצעתו ניאותה לא שבזמנו על היא מצטערת עתה
בלאס־יוגאם. אזרחיים בנישואין לו להינשא הבישוף
הק הישילוש בתוך המתח התחדש לארץ, חוזרה עם

ה לשר־הדתות, שהוגש הסודי הדו״ח התוצאה: דוש.
ה בין הריב בגלל — בכנסייה התפוצצות מפני מזהיר

היפהפייה. הדיילת אודות — והבישוף פטריארך

דרמיכ׳יאן דיילת
בריש־גלי נישואין רק

 אותו מאשימים עדתו בני הכספים. נושא הוא ישראל
אותם. ומכר הכנסייה נכסי על כהלכה שלא השתלט כי

 למאשימים. ידוע לא זה, המכירה? כספי הלכו לאן
 הפטריארך, של עוזרו כי לדבריהם, גילו, הם זאת, לעומת

 ■מלון את השנה, יוני בחודש קנה, אג׳אמיאן, הבישוף
 אלף 50 במחיר גושה, מוחמד ד״ר מידי רמאללה, הילטון

 — הבישוף של משכורתו ל״י. מיליון כחצי שהם דינר,
 90 בפועל הוא המלון ערך — מזו יתירה לחודש. דינר 20

 המלון? את הבישוף קנה שבו הכסף מאין דינר. אלף
 כל בתמורה? נתן ימה משוויו? בחצי ;אותו קנה ומדוע
יודעים. המאשימים אין זאת,

 11ב־ היה, הפטריארך של המתוקים לחיים ידידו
אג׳אמיאן. הבישוף האחרונות, השנים

ל דרדריאן את הבישוף פגש בסוריה, חאלד, יליד
 דרדריאן עימו. והתיידד בירושלים, ,1956ב־ ראשונה

ביש הארמנית הכנסייה כראש מתפקידו מודח אז היה
היר־ בעזרת דרדריאן, הצליח שנים ארבע כעבור ראל.


