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)23 מעמוד (המשך
 יו״ בכסף שנקנתה !אדמה !על בבית־הספר,

 מפרכת, עצמית ׳מעבודה ובקדחת, ■בזיעה
 בניצול־האדם- ׳שמאסו חלוצים עיל־ידי

? בידי־סאדם
׳מעו מעולם, ץ הציונות צידקת

נו כה מכה עליה ■הונחתה לא לם
 כקידמת־ שהונחתה כמו ראה,
סיני:
 שבהם, האחרון עד היישובים, פינוי ורק
המוסרי. ■הנזק את — !;אחלי ,אולי, — יתקן
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להב־ רוצה ■ואיני להגזים רוצה יני

ג ליל. \
 והם חבל-ימיה, ממתיישבי סטה הנחתי

ומסורים. נחמדים, אנשים
 המתנחלים מן דכים ספק, אין

 חלוציים, מניעים מתוך באו שם
 הציוניים, המוסדות קריאת על־פי
 כאים שהם אמוינת־אמת מתוך

הביטחןן. ואת הציונות את לשרית
 לדעת, רצו לא או ידעו, לא מהם רבים

בואם. עירב זה ■בשמח התרחיש יטה
טעיתם. לומר: יש לאלה
 — והממשלות אשמות אשמים. אינכם

!•ש — חבין של גולדה, שיל אשכול, של
 וישישלחו ■בבדואים, •שדון אריק את שילחו
אותם. לחשת אתכם

האיד הקונספציה את ■שהגו הממשלות
 פי על גבול־העתיד ייקבע כאילו יוטית,

 זה־ הערבי העולם כאילו ההתנחלות,' קיו
ש העובדה ימן כההא־זה יושפעו מעצימות

 ״התנחלויות״ שתלו מתחכמים ישל חבורה
׳להח עוד אי־ואפשר כן ■ועל אלה, בשטחים

זירם.
 עכשיו לכסילים. האמנתם התפתיותם.

המסקנות. את להסיק נאלצים אתם
חלו כחיים כאמת רצונכם ואם
יש אדמת על עתה זאת עשו ציים,
 ותבוא וגירוש, נישול כלי ראל,

עמלכם. על כרבה
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 מהווים אינם אלה טובים אנשים ך ^
בפיתהת-חפיח, המתנחלים כל את

ז רובם !את לא אף ואולי
״מתנחלים״. ויש מתנחלים יש

 הפדאיניקים' ההלוציסתמסוג-הדש, ישנם
ה ה״התנחלחת״ כי שהבינו חודפי־חסצע,

מאיד• טוב עסק היא בפיותתת־דפיח זאת
 צורך אין האיומה. מידי מתנות מקבלים

 נאות בווילות לזכות ■ניתן מיסים. לשלם
 עבודה לנצל אפשר הסארון. חשבון על

לזהב. זיעתם את ולהפוך זולה ערבית
 החדיטים הפיאודלים הם אלה

 הלאטיפונד■ כעלי חכל-ימית, של
יות.

 היו הלאטיסונדיות העתיקה, 'באיטליה
 בעלי- לרומאים שהוענקו גדולות, אחוזות

זו עבדים ■בהם העבידו אשר פרוטקציה,
העצ האיכרים מעמד את הרסו ■ואשר לים

 הלאטיני: ההיסטוריון אמר עליהם מאיים.
■חוטא.״ הרסו!את ״הלאטייפונדייות

 כאשר דמעות, עתה הנשפוך
ה  כדי מפיתחת־רפיח, יפונו אל

 לעם־ וכיטחון שלום להבטיח
? ישראל

 אותם יגרש לא שרון אריק דאגה: אל
 בדרבי- אותם יפנה שרון ■אריק במשאיות.

 הרבהתהרסה בעזרת בסף. כעזרת נועם.
אי כסף. ד  אדמת את לפנות להם יהיה כ

 לעלות להם כדאי שהיה כשם חבל־ימית,
עליה.

המחיר. את נשלם כולנו
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ן ר ן ת ו ה שגם כתב דוסטזייייבסקי י
 את ישווה אינו ביותר ■הגדול אידייאל ■■

יאחד. יילד של הדמעות
 האי- הגשמת למען ■נשפכו הטעות הרבה

חיבל־ימית. של הזה המפוקפק דיאל
 המיפעל על קללה רבצה לכן
הראשון. יומו מאז הזה,

 אל־סאדאת, אנוור אמר כך ימיות, ■ביגלל
 יום־ במילחמית לפתוח הפקוחה את נתן הוא

ו דם של נהרות ■נשפכו שכה הכיפורים,
דמעות.

 השלום, שיערי ונסגרו ביימעט ימות ביגלל
■אל-סאדאת. על-ידי שנפתחו
 להסרת הפיתחה פינוי יכיא אם

כרכיה גו תהיה הזאת, !הקללה
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 אורלי של במסיבת־החתונה שצולמו נפיואורלי ג׳רה ,,אביש
 של השכורה בדירתו שהתקיימה ואבישי,

 גילה לו. שייכת הדירה כי ולגילה לאשתו אז סיפר הוא בתל־אביב. דובנוב שברחוב הראל
 צעיר להכיר חלקה, ששפר על ביותר הטובה חברתה את בירכה מאבישי, מאד התלהבה

ממנו. שתתגרש חידה באורלי הפצירה מסתבך, אבישי כשהחל גם־יחד. ועשיר מקסים

ה ד י ן ג מ ט ר  ו

 התאהבה
בר ע ש ד ה־ ל סו  ב

 חברתה של
 ביותר, הטובה

ת והוא הצדי
אותה ג□ לסבר

 השתיים הצבאי. שירותן מזמן זו את
כחב ונחשבו התיידדו בשלישות, שירתו

כימייוחד. טובות רות
 שיהיו כצעירה גילה את זוכרת אורלי

 כי גילה סיפרה לדבריה, בבית. בעיות לה
 חולת- שהיא ואמה, מאלף־הכלבים אביה

 לעזור ומסרבים׳ אותה מבינים אינם לב,
 החליטה מהצבא, גילה כשהשתחררה לה.

לש אלא להרצליה, הביתה ■לחזור שלא
חלו את ולהגשים בתל-אביב דירה כור
■לעיתונאית. להיות — מה

 עס להסתדר
ס גבר ס בו מ

 גילה של רצונה כי טוענים דידיה ף
מהתדמית נבע זה במיקצוע לבחור

ש הצעירה, בעיניה. לו, שהיה הזוהרת
 בעזרת כי קיוותה וחיברה, אהבה חיפשה
 יכי הנכונים, למקומיות תגיע זה מייקצוע

בעניינים. ותהיה ■מפורסמים אנשים תכיר
עי בכמה ׳לעיבודה ׳להתקבל ניסתה היא
 כאשר עליה. שפר לא מזלה אך תונים,

 של !בעיתונו לעיבודה סיוף־סוף התקבלה
 כעבור העיתון נסגר הזה, היום דיין, משה

■בשבו לעיבודה התקפלה כאשר קצר. זמן
 את ניסתה יהיא הוא. גם נסגר חדש, עון

 ■העיר, שימית בשם במגאזין ככתבת כוחה
 לחי־ בשבועזן-יהבידור בבוטיקים. המחולק

 טור־הרכי- את ■מסויימית תקופה כתיבה טון
 הזה העולם מידיה. נלקח הטור אך לות,

ראו שנמצאו שילה, ■מעטות כתבות פירסם
לחתימתה. מעל ופורסמו לדפוס יות

בחורה גילה היתד! חברתית, מבחינה
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 ציל־ הזה העולם כמערכת טלפון ך*

 מישרד־ פקידת היתד, הקו על צל. י י
 מטעם הודעה בידיה כי שמסרה החוץ,

 הקונסוליה במילאנו. ישראל קונסוליית
 פנתה ודטמן גילה בשם צעירה כי מסרה
 הזה העולם ככתבת עצמה את הציגה אליה,

 היא כתבה. עריכת לשם למילאניו שנשלחה
ה אבדו. זנייירותיה אזל כספה כי סיפרה

 אחד לילה במשך אותה שיכנה קונסוליה
 תממן המערבת אם לדעת וביקשה במילון,

׳לישראל. ישיבתה ■כרטיס את
ההס בשירשרת נוספת חולייה זו היתר,
הצעי .23ה־ בת ■ורטמן גילה של תבכויות

ש מהרצליה, מאלף-יכלבים ושל בתו רה׳
 ׳שהסתבר, א״ש־העסקים של ברשתו נפלה

 !משום־כך ביצעה כי וחשודה בו יהתאחביה
חמורות. פליליות עבירות
 העולם למערכת הופנתה ורטמן גילה

 מי ידידתה, על־ידי משנה יותר לפני הזה
 הזה, העולם מטעם מלבתיהמים שהיתר,
פגישה, לגילה קבע העורך חידה. אורלי

 ■מילה לח אמר חדשים בכתבים וכדרכו
״כיתבי.״ אחת:
כת של כדרכם ורטמן, ׳גילה החילה כך
במע ולבוא לצאת אחרים, צעירים בים
 בסים על עובדת כשהיא הזה, העולם רכת
 בנד בלתי-קבויעה). (■עובדת פרילאנס שיל
 כתבות, למערכת הביאה שבה הישנה ישו

 גילה של כתבות תריסר כחצי פורסמו
 המערכת עיל־ידי עובדת ששמה ורטימן,
ורד. לגילה

פג לא ׳בעיתונים, ושפורסם ■למה בניגוד
 בעלה־לשיע- ■הראל, באביושי יורד גילה שה
 נש- כאשר ביותר, הטובה חבירתה ישל בר

 כתבה. עליו :להכין המערכת מטעם ■לחה
 ישלו ■במסייבת־יהיחתונה פגישה אבישי את
 ש- השכורה בדירתו שהתקיימה אורלי, עם

התרש אז כבר פתל־אביב. דיובנוב ■ברחוב
 על אורלי את ■בירכה עמוקות, ■ממנו מה
 מקסים, ■לצעיר להינשא חלקה ישפר כי

כל־יכך. יעשיר זאת עם ■ויחיד
זו מבירות ורטמן וגילח חידה אורלי

 יחבר או קבועה הברה לה היו לא ׳בודדה.
 אחת שבורה מדירה עברה היא קבוע.

 ■לטיול אותה לקח שפגשה צעיר לשניה.
ה המשיכו כשיחזרו, חשבונו. על בחו״ל׳
 את הסתירה ■לא גילה להתראות. שניים
 מבוסס. יגבר עם בחיים ׳להסתדר רצונה

 ■של בבתי־הקפה ארוכות שעות ישבה היא
 הגברים את ■אך ■ופינתי, כסית הבוהמה,

אלה. בתי־קפה בשני מצאה לא בחייה
ב הטובה ידידתה היתד, ■תקופה באותה

 עם עמוק מסובבת חידה, אורלי יותר׳
הראל. אבישי בעלה,

 פיירסם כאשר אורלי את הכיר ׳אבישי
 ילמד להצטלם דוגמניות הזמין ובה מודעה,

 מוני שלו, לחברת-הנסיעות דעת־פירסומת
 כנוכל, נתגלה הנישואין אחרי טורם. דום

 לגילויים מלאה שותפה וכמסוכן. כשקרן
ורטמן. גילה הידידה הטבע, מדרד היתה

 לאבישי חידה אורלי נישאה כאשר
 מישרדי-נסיעות שני בעל היד, הוא

בתל- בנימין נחלית ברחוב האחד גדולים,


