
 איטל- לאם בת הזוהרת, השדרנית גדולה.
ילי פרוטסטנטי, אנגלי ואב קיה־קאתולית

 של לשדרן־הספורט נישאה יריחו, דת
 למישפחת בן יהודי, הערבית, הטלוויזיה

ממצרים. עולים
אז בטכס נערכו שנישואיהם למרות

ל גלוריה החליטה בקפריסין, רחי
 השתדלה התגיירה מאז ואומנם, התגייר.
 היהודית, בדת שונות מיצוות יעל לשמור
 באחת וחג. :שבת בלילות לעבוד סירבה

 אלה כאשר מנהליה, עם הסתכסכה הפעמים
 אף והיא בלילות־שבת, לקריין ממנה דרשו
זאת. בגלל להתפטר איימה

ואדי גלוריה בין האידיליה־לכאורה אולם

 עליו, קטנה הארץ כי חשב שאדי משום
לאנגליה. לנסוע החליט הוא

ל הבטיח בבי.בי.סי., העובד שלו, ידיד
 לנסוע. סירבה גלוריד, שם. עבודה לו סדר
 ואת הארץ את אוהבת מדי יותר ״אני

 יום לקום מכדי בטלוויזיה שלי העבודה
אמרה. לאנגליה,״ ולנסוע אחד

 על התקבלה אדי של הפשרה הצעת
 מיספר חודשים למשך ייפרדו הם דעתה.

 היחסים מערכת את מרחוק לבחון כדי
 בחו״ל, להסתדר אדי ינסה בינתיים ביניהם.
אליו. תצטרף היא יתבסס וכאשר

 האנגלי הידיד של ההבטחות כי מסתבר
התקבל לא ואדי יסוד, כל משוללות היו

ת. ״אני ל ב ל בו  איגד מ
ע א□ יודעת סו אליו.״ לנ
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בטל הערבית המחלקה אנשי רק לא
 הצופים או השידור רשות מנהלי וויזיה,

 שאינם אלה גם אלא הערביות, בתוכניות
 לחזות נהנים אך ערבית מילה אף מבינים
 על סטיוארט, גלוריה היא סופר, בגליה
 העומדת להחלטה חרדים — הקטן המסך
 האם אלה: בימים גלוריה אצל ליפול
 ולהצטרף הארץ ואת הטלוויזיה את לעזוב

 בארצות־הברית, השוהה סופר אדי לבעלה
בארץ. ולהישאר הבעל על לוותר או

 של ידידיה יכלו האחרונים בחודשים
 שוב בחייה. דבר נפל כי להבחין גלוריה

 אותן לא שוב מוכר, מלבב חיוך אותו לא
 ונדמה השתנתה, גלוריה מאירות. פנים
 עיני לנגד ממש והולכת קמלה היא כי היה

ידידיה.
 גם בשינוי. הבחינו הם רק לא אולם

 תחנת את במיכתבים הציפו הטלוויזיה צופי
 לגלוריהי׳י קרה ״מה בשאלות: השידור,

 להבחין היה אפשר הקטן המסד גבי על גם
בה. שחל בשינוי־לרעה

 החיים כי היה ידוע חודשים כמה מזה
שיר על עלו ואדי גלוריה של המשותפים

תרועה בקול החל ביניהם הרומן טון.

 מאוד הקשורה גלוריה, מושלמת. היתד, לא
 שהתגיירה, לאחר על-ידם הוחרמה להוריה,
 יכלה לא לאדי הגדולה אהבתה ואפילו
זה. כאב לעמעם

 בתם, ואדי לגלוריה שנולדה לאחר רק
 הבת. עם להשלים ההורים הסכימו הייזל,
 ש- ולמרות שלה. הנישואין עם לא אולם

 עיר־מולדתה. ביריחו, לבקר שבה גלוריה
צוננים. הוריה לבין בינה היחסים היו

 במשפחת טוב ניראה הכל כאשר ודווקא
ה נוצרים החלו הבת, לידת לאחר סופר

 היא מה יודע לא ״אני הראשונים. בקיעים
 ידידים. בפני אדי התבטא ממני,״ רוצה
 שאני וחושבת לי מקנאה הזמן כל ״היא
 לאדי. טענות היו לגלוריה גם בה.״ בוגד
מטור ממש גלוריה חתולים, אהב לא הוא
בביתה. חתולים 11 ומחזיקה אחריהם, פת

 מכתב- שהפך אדי, הסתכסך גם בינתיים
 עליו הממונים עם לכתב־חדשות, ספורט

 היא שאשתו הבין לא ״הוא בטלוויזיה.
 פרימדונה,״ להיות מותר לה ורק הכוכבת,

 היה אדי ואכן, ממנהליו. אחד עליו אמר
 מכתבה שקיצצו פעם בכל שערוריות מקים
 אחר כתב שולחים היו כאשר צעק שלו,

נות לא לאדי בו. חפץ הוא שדווקא לכיסוי
לעזוב. נאלץ והוא ברירה, רה

 כי אז חששה כולה הערבית המחלקה
 היא אולם גלוריה, גם תלך בעיקבותיו

בע של ענייני־העבודה כי להסביר מיהרה
 והמשיכה לעבודתה־שלה, נוגעים אינם לה

בעלה. פרש שממנו במקום לעבוד
 ללא אדי הסתובב אחדים חודשים משך
סר לביים להצעות ממתין כשהוא עבודה,

 הצעות הגיעו כשלא פרטיות. מחברות טים
 והיה מעריב, למערכת אדי הצטרף כאלה,
בגדה. הצד,רון של הכתב

לע אדי נאלץ מיספר חודשים כעבור
 שמע הגיע בינתיים מעריב. את גם זוב

 לאוזני גלוריה לבין בינו הסיכסוכים
ביני הגירושין כי היו; ונראה ידידיהם, כל
וגם זאת למנוע כדי בלתי־נמנעים. הם הם

 לחזור התבייש הוא בבי.בי.סי. לעבודה
לארצות־הברית. והמשיך ארצה,
 הודעה גלוריה קיבלה כחודשיים לפני
 להתקבל עומד הוא הסתדר. הכל כי מאדי,

 אן.בי.סי הגדולה ברשת־ד,טלוויזיה לעבודה
 בטלוויזיה עליה לממונים הודיעה גלוריה

 והחלה עבודתה, את לעזוב עומדת היא כי
לנסיעה. מתכוננת
 מעורפלות הפכו מאדי הידיעות ואולם,

משות חברים הגיעו לארץ ויותר. יותר
 עדיין אדי כי סיפרו אשר הזוג, של פים
 הוא .וכי באן.בי.סי., לעבודה התקבל לא

 למכירת במיגרש מעבודה לחמו את מרוויח
משומשות. מכוניות

גלוריה התקשתה אלה •דיעות ללא גם

1א בעל

נישו אחרי ספורים ימים צולמה שהתמונה למרותטלוויזיה או בעל
 כזוג סופר ואדי סטיוארט גלויריה נראים לא איהם׳

וגיורה, לנישואיה התנגדנ אשר גלוריה, של הוריח עם המשבר בעיית עליהם העיקה אז מאושר.

 דיבה בראשית

הישראלית בטלוויזיה

בשעת״איפור גלוריה
:הטלוויזיה
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