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השבוע, נמסר הללו המיקרים שני לגבי
הוע בהם כאשמים החשודים החיילים כי

 שתחילה אחרי — צבאי למישפט מדו
 הזה העולם גילויי את השילטונות הכחישו

מכל־וכל.
 שממנה אחת, שאלה אף הציג לא החוקר

 עוסקת רמונדה כי להשתמע היה יכול
 קשורה שהיא בלתי־חוקית, בפעילות

 במעשי־ יד לה שיש או באירגוני־פידאיון
 בכיוון כולו התנהל החקירה מהלך הבלה.

 הגלריה העיתונאית פעולתה בילבד: אחד
 המתרחש על האפשר ככל רחב דיווח למען
המערבית. בגדה

 אל- רמונדה הפכה זה בשטח ואכן,
 מעיתונאי עובר שמה שם־דבר. טאוויל

 ציוותי־טלוויזיה העולם. ברחבי לשני אחד
 מהלך- את לסקר כדי ארצה הבאים וכתבים

ראשון, כדבר אליה פונים בגדה החיים
ראשי עם אותם לקשר ממנה מבקשים !
אישים ועם ידידיה, שכולם העיריות, !

סתם. ותושבים
 הוראות- בדבר ״צו על-ידי חוסל זה כל

 תש״ל )378 (מם׳ ושומרון) (יהודה ביטחון
 בחתימת מייזחד״, פיקוח צו — 1970 —

נפת צבאי, מפקד סגן־אלוף, כץ, ,״יעקוב

מנ
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 לידידיה רמונדה מנפנפת 1*11ץי|1|1
 אסור שממנו ביתה, מחלון 111 # 111
המושל. בפקודת היממה שעות בכל לצאת לה

רמונדה ״הגברת כי הקובע רמאללה״,
לפיקוח נתונה תהיה טאוויל... ג׳רים

 בתקופה על-ידי. אחד צו למתן עד מייוחד...
 מייוחד, לפיקוח נתונה תהיה שבה האמורה,

 הבית דלתות מאחרי להישאר חייבת תהיה
 -שעות כל במשך ברמאללה גרה היא שבו

היממה.״
 כדי מביתה לצאת רשאית היא אין

 כלי־התיקשורת למסרן. או ידיעות לאסוף
 כעיתונאית, אליה. לטלפן יכולים אינם
משותקת. היא

לייד שיחה______
הסגורים הגשרים

 בעיקר מרגיז רמונדה של כעלה ת
 !״שלי הטלפון ״זהו הטלפון. ניתוק 1\

 שמי. על רשום ״הוא בשקט. זועם הוא
 החשבונות. כל את שילמתי לו. זקוק אני

אותו?״ מנתקים זכות באיזו
עותומן בנק מנהל אל-טאוויל, דויד
 הכיבוש), מאז נעולות (שדלתותיו בשכם

 הגמור ההיפך בלתי-פוליטי, שקט, גבר הוא
 שאשתו לו איכפת לא הסוערת. מאשתו
שמת מאד לו איכפת אבל בבית. יושבת
המישפחה. לכל נכלים

 הבכורה, בתו עם יצא שבוע לפני
ל בדרכו דמיה, לגשר היפהפיה, דיאנה
 לשנת־הלי־ אותה לרשום רצה הוא עמאן.
באו לרפואה בבית־הספר הקרובה מודים

 נתנו לא בגשר אולם קאהיר. ניברסיטת
לעבור. לו

ש הקצין, אמר ברמאללה,״ גר ״אתה
 לעב־ר יכול ״אתה לו. ושהמתין הכירו

אלנביד׳ בגדר רק
 השיב שכם,״ כתושב רשום אני ״אכל

 לעבור חשק כל לי ״ואין מנהל-הבנק,
 לרמאללה!״ לצמיתות

 הן ״אלה הקצין, השיב ״מצטער,״
ההוראות.״

ונולדו חדשות, הן ההוראות כי ברור

הלוחמת העיתונאית
 צו על־פי במאסר־בית, מוחזקת היא שבו בביתה, השבוע מה

רמאללה. נפת של הצבאי המושל מטעם משוכפל, טופס טל הרשום

 שם אותה קיבל מיפקדתו, אל לרמונדה קרא כץ יעקב סגן־אלוף
 ״צו הוצאת על פורמלי באורח לה הודיע קצינים, שלושה בנוכחות
 ממלא שהוא והודיע באדיבות שהתנצל אחרי המייוחד,״ הפיקוח
חברתיות. בהזדמנויות לכן קודם רמונדה את פגש המושל תפקיד.

 מאז בילבד. אל-טאוויל מישפחת לצורך
 פעמים אל־טאוויל עבר כבר לרמאללה, עבר

 יכול הוא אין עתה דמיה. בגשר רבות
 לא אלנבי בגשר כלל. הירדן את לעבור

 בתעודת- שיירשם עד לעבור, לו יתנו
 מגוריו את העתיק שהוא שלו הזהות

חודשים. יעברו אז ועד — לרמאללה
 שנת־ את דיאנד, תפסיד ״בינתיים

 צריכה היא ״מדוע האב. זועם !״הלימודים
י״ לסבול

לא ״אני______
לשאלות״ משיב

 גדלה נעכו, שנולדה נדנדה, ף*
והש בעמאן לבעלה נישאה בישראל, 1

 ששת־הימים, מילחמת לפני בשכם תקעה
 דירתה, במירפסת אורחיה פני את מקבלת

רמאללה. הרי של מרהיב נוף על המשקיפה
 הש״ב,׳• איש אותי הזהיר החקירה, ״אחרי

 האזהרה זוהי :לי אמר ״הוא סיפרה.
 בבטחון שפגעו ידיעות מסרת את האחרונה.

!המדינה
 הוא מתכוון. הוא ידיעות לאיזה ״שאלתי

 שאין ואמר באגרופו, השולחן על דסק
לשאלות.״ להשיב תפקידו זה

 מושל־ אל שבוע, כעבור ינקראה, כאשר
 אמר מאסר־הבית, צו את לקבל כדי הנפה

 שמעת לא את אותך. ״הזהרנו :המושל לה
לאזהרה.״

 ״תגידו רמונדה. שאלה עשיתי?״ ״מה
 ואדע מתכווים, אתם דברים לאיזה לי

לכך.״ בהתאם להבא להתנהג

 לשאלות. משיב לא ״אני :המושל השיב
לעורך־דין?״ תפני אולי

 רוצים הם מה יודעת איני ״עכשיו
 אם שהיא העיתונאית, אומרת ממני,״

 להתגונן, יכולה אני ״איך ילדים. לחמישה
 אותי? מאשימים במה לי אימרים כשאין

 לא שהם ממשהו להימנע יכולה אני איך
מה?״ לי אומרים לא אם רוצים,

 לאי- מאד טובה סיבה יש כי נראה
 על להשיב המימשל אנשי •של רצונם

 למימשל נעים לא כי זה. מסוג שאלות
 להודות בעולם ביותר הליברלי הצבאי
 עיתונאי דיווח למנוע היא •שמטרתו בגלוי

 את ולנתק בתחומו, המתרחש על לגיטימי
 בכלי־התיקשורת הדיווח מן המערבית הגדה

ובעולם. בישראל

הבכו ,17ה־ בת אל־טאוויל, דיאנהתקועה חבת
רמונדה, של ילדיה חמשת מבין רה

באוניברסיטה. לרפואה בבית־הספר להירשם לעמאן להגיע צריכה
 המושל הודיע שבו ממש רגע באותוגת הטלפון

מאסר־בית, עליה הוטל כי לרמונדה
המושל. כשטילפן :פעם רק לפעול חזר מאז בביתה. הטלפון נותק
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