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 באחד השקט ברחוב הבתים, אחד ליד
 מחצר איסטנבול. של העשירים .מרובעיה

צעי אשה מהירים בצעדים יצאה הבית
 הצליחה לא הלילה אפילת אפילו רה.

 והחטובה. התמירה גיזרתה את להסתיר
ה המכונית. לתוך במהירות נכנסה היא
 לחייה, על אותה נישק אליה, רכן נהג

לדרכה. זזה והמכונית
הב לא שלצידו, הנוסעת ולא הנהג לא
 אחריהם. שעקבה השנייה, במכונית חינו

 ליד הדיפלומטית המכונית עצרה כאשר
וה איסטנבול, של ממסעדות־הפאר אחת

המכו של נהגה נשאר לתוכה, נכנס זוג
 להישאר מקפיד ההגה, ליד העוקבת נית

בצל.
 כך, לשבת נותר הוא שעות שלוש

שהוח סיגריה, של הלוהט הקצה כשרק
סיג־ ועוד סיגריה בעוד בשרשרת לפה

 ביתה. את עזבה והנאה, האתלטי בגבר
ו אותו, לאהוב שחדלה הודיעה לבעלה,

 זו היתד, דודתה. אצל לגור עוברת היא
האמת. כל לא אם גם האמת,

 בתורכיה הדיפלומטית הקהילייה אנשי
 לא במיוחד. מרעיש משהו בכך ראו לא
 ויקרה, קורה, שקרה, דבר שזה בגלל רק

שאווי משום גם אלא — הטבע בדרך
 כנראה נוטה תורכיה של הבשומה רתה

 הארץ. יושבי בקרב האהבה את לטפח
כא דומה, מקרה אירע מה, זמן לפני רק
 התאהבה שם ישראלי דיפלומט אשת שר

ו בעלה, את עזבה אמריקאי, בדיפלומט
אחרת. לארץ אהובה עם יצאה
 לא הוא משה. את ניחם לא זה כל

במא פתח מאשתו, הפרידה עם השלים
 שלא — השלישי האדם את לגלות מצים

בקיומו. ספק לו היה
 העקבות. את לו גילתה עצמה אשתו
 לעבודה ראשל התקבלה השנה, בינואר

לא היא בקונסוליה. בינו של במשרדו
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 ״אבל משה. מספר לאשתי,״ להניח עליו
היהו הקהילה כל לדבריו. שעה לא בינו
מה רק לא מכך. נסערה באיסטנבול דית

 מכובדת, דמות שהיתה שאשתי, עובדה
 מדינת נציג עם עוד אלא — ממני ברחה

ישראל.״

יהיו
צרות

גט. בבקשת לרבנות פנתה אשל ^
 למיל־ יצא לה, להעניקו סירב משה 1

ה אחרי עוקב החל הוא חורמה. חמת
 אפילו היסס לא בלשים, מעסיק שניים,
 של מכוניתו בגלגלי חמתו את לשפוך

ארבעתם. כל בינו.
 אינם המקומיים שמאמציו ראה כאשר
 ל״ לעזרה לפנות הבעל החליט מועילים,

ליש־ הגיע הקיץ, בתחילת מישרד־החוץ.

^ ז. .,^- . .

ידי־דג!

 לדויד הבעל של ממכתבו קטעהבעל תלונת
 ״...הוא :ממישרד־החוץ תודג׳מן

 השניים לרבנות. ללכת לה ואמר איתה, שיתחתן אותה שיכנע
(הקונסול גילעד ברוך ממר אפילו ביניהם, היחסים את הסתירו

 שהתייחס לאחר ',72 למאי 15ב־ רק בתורכיה). ישראל של הכללי
נו וכך גילעד, בפני בינו התלונן גטניו, אליהו מר לקרובי, בגסות

 אשתי עם יחד בינו נתפס ימים, שלושה כעבור לגילעד. העניין דע
התערב. לא המשרד ביותר.״ בינו את שעיצבן דבר קרוביה, בבית

שו אינה שהמכונית כך על מעיד ריה,
ממת.

מהמס יצא הזוג כאשר נמשך המעקב
נעל כאשר האשה. של לביתה חזר עדה,

 יצא המדרגות, במעלה והאשה הגבר מו
למכו קרב מכוניתו, מתוך העוקב הנהג
 מפתח מכיסו הוציא הדיפלומטית, נית

 הוציא מהירים סיבובים ובכמה מיוחד,
גלגליה. מארבעת האוויר את

ה זעזוע,  מתורכי
לירושלים______

האח בחודשים אופייני, יום זה יה ך*
 שלושת של חייהם לשיגרת רונים, \ !

בקונ שהתפתח אהבה, במשולש הצדדים
ש הגבר באיסטנבול. הישראלית סוליה

 בינו, שלמה היה הקונסוליה במכונית נהג
ו בכבודו באיסטנבול הישראלי הקונסול
 ראשל היתד. שלצידו הצעירה בעצמו.

 שעקב והגבר אהובתו. איברהימזאדה,
אח שעקב כמו — לילה אותו אחריהם

 ארוכים שבועות במשך הרף ללא ריהם
 ה־ המיליונר ראשל, של בעלה היה —

מ אחד איברהימזאדה, משה תורכי־יהודי
בתורכיה. היהודית הקהילה וגדולי עשירי

 לאשתו הישראלי הקונסול בין הרומן
ה בקרב מובן לרעש גרם המיליונר של

 במהרה הגיעו וההדים המקומית, קהילה
ה מישרד בירושלים. למישרד־החוץ •עד

ה את להרגיע מאמצים אמנם עשה חוץ
 הנפגע הבעל הועיל. ללא אך — גלים
להשלים. סירב

 נפגש הבעל
מאהב עם ה

 ,32 בת וחטובה :אה אשה אשל, ך*
 שלמה את הכירה ,12 בת לילדה אם 1

מיד התאהבה היא שעבר. בחורף בינו

קב לאחר אך עברית, מילה אמנם ידעה
ללמוד. התחילה לעבודה, לתה

 של אשתו נפטרה מכן, לאחר קצר זמן
 בינו כי עדיין אז ידע שלא משה, בינו.
 ראשי בין היה אשתו, של המאהב הוא

לה לקונסוליה שבאו היהודית הקהילה
צערם. את הקונסול בפני ביע

אהו מיהו גילה מכן, לאחר ימים כמה
אשתו. של בה

 מתערב הרב
לשווא —

 אליהו שערד ביקור בעקבות זה יה ך▼
 של ישראלי, משפחה קרוב גטניו, | ן

 את גם ביקש משה באיסטנבול. משה,
במ ראשל עם לשיחה סר וגטניו עזרתו,

החדש. עבודתה קום
 לדבריו גטניו הבחין שיחתו, כדי תוך

 זב- בו רגיל לא עניין מגלה שהקונסול
 לו לגלות סירבה שראשל למרות ראשל.

 של במוחו החשד עלה אהובה, שם את
הנכון. בכיית — גטניו

 — המופתע למשה כך על סיפר הוא
האמת. את שגילה

 גטניו, טוען בקונסוליה, ביקורו בעקבות
ב נעים לבלתי באיסטנבול ביקורו הפד

 הזהיר הוא אחרי. עקב בינו ״שלמה יותר•
 לשגרירות, מכתבים למסור שאסור אותי
 הדיפלומטי. הדואר באמצעות רק אלא
 לא ,ואתה לו, עניתי חופשי,׳ אדם ,אני

לה משהו לך יש אם אחרי. לעקוב צריך
בגלוי.׳ תגיד לי, גיד

 להרגיש התחלתי זאת, למרות ״אבל
 נוספים, דברים מיני כל בגלל נוח, לא

טגמל.״~0באי שלי הביקור את וקיצרתי
 שמיים הופך החל רב־ההשפעה המיליונר

 של הראשי הרב התערב לבקשתו, וארץ.
 את הזהיר הראשי ״הרב בפרשה. תורכיה

וש ישרה, לא בדרך הולך שהוא בינו

 גבעתיים, תושב גטניו, עם ויחד ראל,
 תור־ דויד אל הופנה הוא לירושלים. עלה
הים־התיכון. במחלקת בכיר פקיד ג׳מן,

 שמישרד־החוץ המיליונר של לדרישתו
 תורג׳מן, השיב אליו, אשתו להחזרת יפעל

ב להתערב יכול אינו מישרד־החוץ כי
 סירב הבעל עובדיו. של הפרטיים חייהם

 ״תור־ לעיתונות. שיפנה הודיע להשלים,
הסי את לפרסם שלא אותי הזהיר ג׳מן
 גם לפגוע יכול זה כי בעיתונות, פור

משה. מספר באחרים,״
 איברהימזאדה חזר וממורמר, מאוכזב
 שבועות לאחר ריקות. בידיים לתורכיה

 שושנה, גטניו, של מאשתו ביקש מיספר,
טל ״פניתי למישרד־החוץ. ולפנות לחזור
״והשי שושנה, מספרת לתורג׳מן,״ פונית

 עלי, איים שהוא בזה שוב הסתיימה חה
 יהיו בעיתונות, הפרשה את נפרסם אם כי

 הוא ואז למשה, על־כך כתבתי צרות. לנו
לתורג׳מן.״ מכתב חודשיים, לפני שלח

עניין
יוקרה של

 מישרדי דובר הפרשה עד גיב י*
להת כמובן יכולים לא ״אנו :החוץ | (

 כבר זה בעלה את עזבה האשה ערב.
שנים.״ כמה

 עם ״שוחחתי תורג׳מן: דויד הסביר
 העובדת איברהימזאדה, ראשל של בעלה
 רד אינני באיסטנבול. בקונסוליה אצלנו

פר פרשה זוהי ציבורי. עניין בדבר אה
או איננה שאשתו רואה הבעל אם טית.
 לתת שלא מתעקש הוא מדוע אותו, הבת

טו לה  יוקרה.״ של עניין רק מצידו זה ג
 שהגיע אקספרס במכתב הבעל, ואילו
והכ חזר בגבעתיים, לקרוביו השבוע

 אשתוק, ולא עולמות ארעיש ״אני ריז:
אשתי.״ את לי יחזיר שמישרד־החוץ עד


