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 שבא האיש כלב. הוא בונד יימס */
 מק־ על מצחיק. חובב הכפור מן ^

לדבר. מה בכלל אין ואיירונסייד גארט
 כל שילהיב משהו יש כישראל

 :ותסריטי-דיגול ספרי-מתח כותב
מזהירות. ציידות-מרגלים של צמד
הסוס, מפי ישר השבוע הציבור למד כך

 עצמן הציידות משתי אחת הסוסה: או
 את נדיר נשי בחוש חשפה איך גילתה
 אדיב אהוד של והחבלה הריגול רשת

ושות׳.
 אלמנת עוזרמן, אריקה אחת הציידת:

מצוא. לעת עיתוני־נשים כתבת ואם, צלם

האחות נכיס דזלאר־ם
 עוזרמן, הגברת לפי הסיפור, רמי ף?
כלהלן: בקיצור, הם, ^

 לא־ לספרות תלמידה פלאשנר, אניטה
ב ופקידה העברית באוניברסיטה טינית

 מחופשה חזרה דרום־אמריקאית, שגרירות
לארץ. ביוון

 חכרת-התעופה, של באוטובוס
 היא לנמד-התעופה, אתונה ממרכז

 צעיר ליד מה, משום התיישבה,
ספ על שישב יפה־תואר, ישראלי

שיחה. ימוע קשרה היא לכדו. סל
 רצתה נמל־התעופה של באולם־ההמתנה

 לה היו לא אך פטור־ממכס, בושם לקנות
לאותו זאת סיפרה היא דולארים. די

 בית־ מצאו שלא מכיוון ולחשוב. בית־קפד,
אמ ״חושי אניטה. של לביתה הגיעו קפה,

 הברחה,״ בעיסקי מדובר לא כי לי רו
 את למסור החליטה אניטה אריקה. מגלה

 לנמל־ חזרה בבוקר 4ב־ למישטרה. העניין
העניין. את שם ומסרה התעופה
 כמה כעבור אותה איתר אדיב אהוד

 לו אמרה היא המכנסיים. את ודרש ימים,
 החפצים במחלקת אותם הפקידה שהיא

הקבלה. את למסור סירבה אך האבודים,
 נאסר •טבועות שלושה כעבור

חכרי־הרשת. עם יחד אהוד,

מותרת? הברחה איזו
 נשים שתי ומלבב. חלק יפה, יפור ך*
ואמיצות. חכמות שומרות־חוק, ^

 על קצת לחשוב שמתחילים עד
 מאוד־ שהוא מתגלה אז הסיפור.

מוזר. מאוד
 אניטה, הגברת של הלקה כל, קודם
החוק. שומרת

 הסכימה היא אתונה של בנמל־התעופה
ישרא לירות להחליף ביקשה) (ולמעשה

 הב־ זוהי פשוטה, בלשון בדולארים. ליות
קטנה. כי אם רחת־מטבע,

 המכס דרך להבריח הסכימה מכן לאחר
עבירה. זוהי גם סחורה. הישראלי
 במוכן. קטנות, עבירות שתי

 אניטה שהגברת מוכיחות הן אכל
דווקא. קנאית, שומרתי־חוק אינה

 בימינו לקבל שאין מפני אריקה, לדברי
מסוכן. זה זרים. מידי חבילות
 זר, על מדובר היה לא פה אכל

 אדם שום ישראלי. סטודנט על אלא
 דעתו על מעלה היה לא נורמלי

צב חזות כעל ישראלי שסטודנט
 חומרי־ לארץ יכניס מובהקת רית
נפץ.
 :אריקה הגברת אומרת ? למה כן, אם
 גדולה. הברחה כאן שהיתר. שחשדתי מפני
י טלפאטי חוש ו מה לפי

 הדעת על יותר הרכה מתקבל
 ובי סקרניות, פשוט היו שהנשים

 אניטה את לשכנע לאריקה היה קל
ולר החבילה את לפתוח שכדאי

 מתקבל המכנסיים. נראים איד אות
״נש לא שהדולארים הדעת על גם

 שהנשים אלא הכיסים, מן רו״
בכיסים. פייטפ-טו

 נשי. אפילו ואולי אנושי, בוודאי זה
 פטריוטי מיבצע בזה לראות קשה אבל

מפואר.

ומוגלת־נגדית נביאה
 שלא החליטו הנשים ז הלאה ה **

 לאיזשהו לנסוע אלא לבחור, לחכות 1*4
 כלומר, לחשוב. אפשר שבו מואר, מקום

לבית־קפה.
 מנמל־התעו־ שבדרך יודע ילד כל אבל

ן החדש, בכביש לתל־אביב, פה י בתי־ א

 באותו .1972 באוקטובר 17ה־ על מדובר
 יהודית רשת־ריגול על איש חלם לא יום

 דעתו, על העלה לא איש האדיב. בשרות
 יליד־קיבוץ, צעיר, שצבר בסיוט, אפילו
 סוריה בשירות בחבלה או בריגול ייאשם

הפידאיון. או
ארי הגברת של ״החושים״ אם

 הרי זאת, לה ניבאו עוזרמן קה
 פארא־פפי■ בכשרונות נחונה היא

בינלאו להברה הראויים כולוגיים
 צריך שהיה ככישרון או — מית

 שירות־ כצמרת מקום לה להנחיל
הכיטחון־הבללי.

 הפיסקה כל בזה. להאמין מאד קשה
י רבים, חודשים כעבור נכתבה הזאת ר ח  א

 לזכות למדי עלוב נסמן והוא מעשה,
שאולה. בהילה

צעידה לגבות נעים לא
 פלאש־ אניטה נזדעקה כן, אם דוע, **

לנמל־התעופה, בבוקר 4ב־ וחזרה נר
העניין? את למסור כדי

 אנושי. ודי פשוט, הסכר לכד יש
נבהלה. היא
 ארצה. שהוברחו דולאר, אלף בידיה היו

 :אפשריות כמה לה צייר בוודאי דמיונה
 הוא הבחור, את תפסה המישטרה אם

 לבחורה הכסף את שמסר לגלות עלול היה
 היתד, היא זו בצורה במטוס. עימו שבאה
בפרשת־הברחה לשותפה־לפשע הופכת התווגכיס ?ג״דות

ישרא לירות כמה לה החליף והוא בחור,
בדולארים. ליות

 נגדי: שרות ממנה ביקש השרות תמורת
 זוגות־ שני הישראלי במכס לו שתעביר
 היא לאחותו. באתונה ״שקנה מכנסיים,
היסוס. בלי הסכימה

 ולא לידה, הבחור ישב לא במטוס
עימה. דיבר

 המתינה בלוד, המכס את שעברה אחרי
 הצטרפו ידידה ועוד הנ״ל אריקה בחוץ. לו

 ואריקה גשם, לרדת התחיל שם. אליד,
 שעה אותה שלה. המכונית את הביאה
 אדיב, אהוד הבחור, את אניטה ראתה
 חזרה נקרא הוא אך האולם, מן יוצא

מוכס. על־ידי פנימה
 לאריקה אניטה סיפרה במכונית

 לפתוח דרשה אריקה ההבילה. על
 כשר. הבל אם לראות כדי אותה,

 של ומכיס החבילה, את פתחו הם
 שטרות עשרה ״נשרו״ המכנסיים

אחד. כל דולארים מאה של
 לחכות תחת הנשים. את הדהים זה גילוי
לחפש כדי המקום, מן זינקו ד,ן לבחור,

 יפה־ לבחור טובה לעשות הסכימה היא
 — באוטובוס התיישבה לידו אשר תואר,

באוטו אחרים ריקים מקומות היו כי אם
 האם הסיפור. מתוך שמסתבר כפי בוס,
 התעלם היפה הבחור כי על התרגזה היא

במטוס? ממנה
 לעשות שהסכימה אחרי פנים, כל על

 לחכות היד, הראוי מן הזאת, הטובה את לו
 מאולם־המכס. ביציאה שנקבע, במקום לו
גשם. כשיורד גם

 של המוזר החלק מתחיל ופה
 חברתה אריקה, הגברת הסיפור.

 את הביאה אניטה, הגברת שד
והמ ישבו והנשים שלה, המכונית

ז זמן כמה תינו.
 ועל ערב, באותו נאסר לא אדיב אהוד

 שרותי־ אם במכס. התעכב לא כי ברור כן
 בוודאי הם עליו, עין שמו כבר הביטחון

 שהיה בלתי־רגיל, חיפוש לו ערכו לא
חשד. בו ומעורר אותו מזהיר

 אריקה שיכנעה שחלף הקצר בזמן אולם
 לפתוח שצריכים לדבריה, אניטה, את
ע? החבילה. את מדו

 בילבד מיקרה זה היה לא לכן קפה.
 על יותר מתקבל הביתה. הגיעו שהנשים

 את לנטוש פשוט החליטו שהן הדעת
 מה לשם כן, אם הביתה. ולנסוע הבחור

? התירוצים
 הגברת של הנשי החוש אמר בבית
״חושי י סתם. הברחה כאן שאין אריקה
 הברחה. בעסקי כאן מדובר לא כי לי אמרו
 תמורת דולאריס מה? — הברחה לא ואס

 אספקת כגון שרותים מסויימים, שירותים
לאוייב?״ מידע

 כסיפור, *הצבועים הדברים מכל
ביוןגר. הצבוע הקטע. ספק, כלי זהו,

 בשאלןזה עזגיון שום אין כל, קודם
י צעיר ״איזה הריטורית:  ' י|צה ראלי10'

 ׳ ימין4האר^״במקום אל דולאריס להבריח
החוצה?״ הארץ
 ש,חורים, דולארים בארץ למכור כדי

 צריכים ספיר, מר,.פינחס מידי באו שלא
 תנועת הארץ. אל אותם להבריח כל קודם

הכיוונים. בשני כן, על הולכת, ההברחה
 בצד טמונה העיקרית הצביעות אולם

העניין: של אחר

 אשמה נמצאת היתד, מיקרה בכל גדולה.
מדעת. קטנה בהברחה

 הבחור, את תפסה לא המישטרה אם
 עלול היד, הוא לרשת־מבריחים, שייך והוא

 שהסתלקה על בה ולהתנקם אותה לחפש
כספו. עם

 אניטה הגברת היתה כך או כד
 וכעי■ ככילוש מסתכנת מסתבכת,

 לא עוד. מה יודע ומי אחריה, קוכ
 .בארץ, ותיקה •טאינה לגברת, נעים

1ץ, זרק. כשגרימת והעובדת
 כפי. אניטה^פלאשנמנהגוז מובן. זה קל
 .׳ ובמצב נוזזגזם :זרים.הע1הא ,.האנשים שךןב
 עם .1״כזהירוןז/.כשהתקש§ נהגה היא כזר,ן

בהמ הוראותיה את וקשקיבלד, המישןזרך״
•. *־ - י י * ; י : -•׳ י הפרשת. שך

וכהתנה אין.כהתנהגוותה, :או?$
 בל מפואר. דבר שום הערתה, גות

הבל. כסך עדוכה, די היתה מפרשה
 עוזר- אריקה הגדולה, לציידת־ד,מרגלים

 אין לתהומות־יהנשייה. לחזור תצטרך מן,
יש ג׳יימם־בונדית של בתואר זוכר, היא

אותנטית. ונשית ראלית


