
 איירדרי. מהעיירה ורופאה רופא של בתם
 באוניברסיטת כמרצה לעבוד והספיקה
למישרד־ להצטרף שהחליטה לפני גלאזגו,

הבריטי. החוץ
ב פגשה בלונדון שרותה בשנת |

 יפה־ מצרי צעיר אל־אנצרי, ריפעת י
 כמזכיר שנים ארבע במשך שכיהן תואר,

 השניים בלונדון. מצריים בשגרירות שני
 ביניהם ונוצרו דיפלומטית, במסיבה נפגשו
 לילד ואב גרוש אל־אנצרי, הדוקים. קשרים

 בקלות. המתיידד כאיש־חברה, ידוע ,8 בן
 כמה חששו ריצ׳י, רונה פרשת כשהתגלתה

 שלהן מיספרי״הטלפון שמא בישראל נשים
אל־אנצרי. של בפינקס־הטלפונים נמצאים
 ב־ מצריים שגרירות צוות הוקם כאשר

 לעבודה להתנדב אל־אנצרי ביקש תל־אביב,
 נהג ישראליים ידידים באוזני בשגרירות. ן

 עובדי- למרבית שבניגוד בעובדה להתגאות
 אלא לישראל, נשלח לא הוא השגרירות

 סעד השגריר, כמו אליה. להישלח ביקש
 של הרווקים עם אל־אנצרי נמנה מורתדא,

המצרית. השגרירות

 ריפעת זה היה גרידא. קוליגות בין כיחסים
 ריצ׳י רונה של לצידה שאירח אל־אנצרי

 כעשרה לפני זו ערכה כאשר האורחים, את
 פרנדבסט, דורון של לכבודו מסיבה ימים
בתל־אביב. בריטניה בשגרירות חדש ציר

עיתו בסי שכונתה כפי הקרה, הגברת
ש כפי המצרי, והחתיך ישראליים, נאים
 מדי להיפגש נהגו רכילאיות, בסי כונה
 בנזיסטדה ליבם את סועדים היו הם יום.

ו דיזנגוף, רחוב שבקצה האדומה הסינית
 בויי־ ישראל מבעל־המיסעדה, מבקשים היו
 התחתון, בחלק לשבת להם יאפשר כי קו,

 היה שם המיסעדה, של יותר, האינטימי
 שהיתה נוספת מיסעדה קבוע. מקום להם

 סימון. שה מיסעדת היתד, שניהם על אהובה
 גם מבלים לראותם היה אפשר פעם מדי

שאולי. רפי של במועדון
 באקסו־ קפה לשתות נהגו וריפעת רונה

 הם אל-אנצרי. של לביתו הסמוך דויס,
הפילהר התזמורת של בקונצרטים ביקרו
קולנוע. ואהבו מונית,

 לשמור אל־אנצרי נהג לדיפלומט, כיאה 1
 מתגורר הוא לעצמו. הפרטיים חייו את

 כיכר ליד דבוטינסקי, ברחוב שכורה בדירה
 הפך לישראל הגיע שבו ומהרגע המדינה,

דיפלומטית. מסיבה בל רצוי אורח
 כנספחת־ לישראל נשלחה ריצ׳י רונה

חסו תחת הוכנסה כשהגיעה מיד עיתונות.
השג של הראשון המזכיר שהיה מי של תו

 קלהון. אנדרו בישראל, הבריטית רירות
 לבואו קודם שמילא והגבוה, המזוקן הצעיר

ה בשגרירות דיפלומטי תפקיד לישראל
 בעולם מאוד מעורה היה בדמשק, בריטית

 הוא שבשגרירות בחדרו בישראל. הפוליטי -
 חברי- 120 כל של מוגדלת תמונה תלה

ובשם. במראה אותם הכיר והוא הכנסת,
ישראלים. עם להיפגש הירבה קלהון

 והירבה בכנסת, היה בשבוע פעם לפחות
 במים־ ישראליים פוליטיקאים עם לסעוד
 רק נפגש לא הוא בתל־אביב. ידועות עדות

פוליטיק עם גם אלא חברי־הכנסת, עם
כ והשלישי, השני מהדרג ועסקנים אים

 מה בכל בקיאותו ודובריהן. סיעות מזכירי
מד היתד, הישראלית בפוליטיקה שמתרחש

לאומיות, בבעיות גם התעניין והוא הימה׳
להתנחלויות. היחס או הירידה, היקף כגון

ה לקלהון כלל דמתה לא ריצ׳י רונה
ו בכנסת מזכירי־סיעות והידידותי. חביב

אותה, מכירים הם אם שנשאלו חברי־כנסת, ו
 עימה. נפגשו ולא אותה ראו שלא אמרו 1

היתד, בישראל הדיפלומטית במושבה אך
 שלה הרומן בזכות במעט לא ידועה, רונה

ריפעת. עם
 עם מייודדת היתה ידועה כתבת־חברה

 הרומן כי סיפרה היא במיוחד. ריצ׳י רונה
 ״השניים לוהט. היה ריפעת לבין רונה בין
 את כשרכשה סיפרה. מאוהבים,״ ממש היו

 התאהבה כי זו לה סיפרה רונה, של אמונה
 עיניו את אליה היפנה שבו ברגע בריפעת |

בלונדון. דיפלומטית במסיבת
הת גילו המיצרית השגרירות אנשי גם

 הדיפלומט־ בין שהתרקם ברומן עניינות
הבריטית. הדיפלומטית ובין החתיך

 צפייה
ג;/דאלאס״

 מפריעה אינה הרכילות כי היה דמה ז*
 כלל ניסו לא הם האוהבים. לשני ■

 הופיעו הם ביניהם. היחסים את להסתיר
המו של החברתיים האירועים לכל יחדיו
 בתל- הנוצץ החוג ושל הדיפלומטית שבה

אביב.
 ריפעת של בת־זוגתו היתה ריצ׳י רונה

השג שאירגנה במסיבת־הענק אל־אנצרי
 במלון למהפכה ביום־השנה המצרית רירות
 גם בת-זוגו היתה היא בתל־אביב. הילטון

 רוזנבלום, פנינה של יום־ההולדת במסיבת
 מנהל אך אותם, הכירה לא פנינה אמנם,
 עימו הביא והוא להזמינו, ביקש וזילטון

 של מצידו זה משו לא השניים רונה. את
ביניהם היחסים את להגדיר היה וקשה זה,

 כיסוי הגלויים יחסי־האהבד, היוו האמנם
 רונה כעת מואשמת שבו למעשודו־,ריגול,

 אל- ריפעת ביקש האמנם ? במולדתה ריצ׳י
הוע שבו ברגע לישראל להעבירו אנצרי

 האם כן, ואם ריצ׳י? רונה לכאן ברה
מודי מטעמים או אהבה מטעמי זאת עשה

הבריטיים? בדיווחים שנרמז כפי עיניים,
 תינתן לא האלה השאלות לכל תשובה

 איפול הטיל הבריטי מישרד־החוץ במהרה.
 המסתגרת הגברת, גם הנושא. על כבד
 על גזרה בסקוטלנד, הוריה באחוזת כעת

 של נספודד־,עיתונות גמורה. שתיקה עצמה
 את שהחליף בישראל, בריטניה שגרירות

 החוק פי על כי מסר בתפקידה, רונה
 גילה את אפילו מלמסור מנוע הוא הבריטי

 בדלתיים יתנהל מישפטה ריצ׳י. הגברת של
סגורות.

 ממשיך זאת, לעומת אל-אנצרי, ריפעת
 השבוע הראשון ביום ברגיל. חייו את לנהל
 לבקשת כהרגלו. דאלאס בסידרה צפה הוא

 איתה להיפגש הסכים הזה העולם כתבת
 גירסתו. את לה ולמסור השלישי ביום
 לפגישה. הופיע לא אל־אנצרי ריפעת אולם

את וכל מכל להכחיש הספיק עוד בטלפון

 מסרה כאילו הבריטי, המודיעין האשמת
 בינינו ״היו סודות. ריצ׳י, רונה ידידתו, לו

 שנינו דיפלומטים, שנינו הדוקים, יחסים
 רווקים. ושנינו מלונדון, זו את זה הכרנו

 טובים, יחסים בינינו שנוצרו טבעי רק
אמר. אחרים,״ קולגות עם לי שיש כמו

 ידעו בהרצליה ריצ׳י רונה של שכניה
 מעל היו השניים של יחסיהם כי לספר

 לעבודה. קוליגות בין שמקובל למה ומעבר
 הגדיל אף יעקובוביץ׳, אלן השכנים, אחד

 גר כימעט אל-אנצרי ריפעת כי ואמר,
 אחרת, שכנה ריצ׳י. רונה של בביתה
מכוניתו כי מסרה שמה, בעילום הרוצה

אל־ ריפעת צולם אל־סאדאת לאנוור בטצרת־האזכרחאייבי אצל
 המצרי הישגריר את ׳נזלוזון הוא כאשר אנצרי,

המנוח. אל־סאדאת אנוור הנשיא תמונת ביניהם בעצרת־האזכרה. נאם אשר מנרתדא סעד

 לוחית־הזיהוי בעלת אל־אנצרי, ריפעת של
ה בחניית דרך־קבע חנתה הדיפלומטית,

 נאלצים השכנים היו אחת ולא בניין,
 לבקש כדי לרונה, הפנימי בטלפון לצלצל

 ממיגרש- מכוניתו את להזיז אורחה את
החנייה.

 אותה מגדירים ריצ׳י רונה של שכניה
 עם קפה לשתות נהגה היא נעימה. כאשד,

 מישפחה אותה בבניין. המישפחות אחת
 בר־המיצווה בחגיגת אותה לארח עמדה אף
בנה. של

טיולס
לאילת

הדיפ בחוג פעילה היתד, ריצ׳י ונד! ך*  מועדון כיושבת־ראש וכיהנה לומטים, ו
 שהתקיימה הראשונה, בישיבתו הדיפלומטים

 המועדון מנהלי ששת בין בינואר. 22ב־
 רונה זו היתד, אל־אנצרי. ריפעת גם נמנה
ל טיול-הדיפלומטים את שאירגנה ריצ׳י
ש השבוע הראשון ביום שהתקיים סיני,
 ריפעת להיות אמור היה המדריך עבר.

 ביום — במועדו התקיים הטיול אל-אנצרי.
 ריצ׳י רונה פרשת־הריגול. פורסמה שבו

 זאת, לעומת אל־אנצרי, ריפעת נעדרה.
 לגבי אותו שאל לא איש בטיול. השתתף
במרכזה. עמד שהוא המרעישה, הידיעה

סיפ ריצ׳י רונה של העיתונאית חברתה
 היו האוהבים שני בין ההבדלים כי רה

 ומרשים, גבדדקומה גבר אל-אנצרי, גדולים.
 בכבוד ברונה נהג מיזרחיים, גינונים בעל
 של ליבה את לחלוטין שבה והוא רב,

 אל- פיתה האמנם המסוגרת. הסקוטית
 או, לנצלה כדי ריצ׳י רונה את אנצרי
 אמיתי? סיפור-אהבה ביניהם פרח שמא
 אל- וריפעת ריצ׳י רונה של הסיפור האם

 היה שמא או אהבה, סיפור הוא אנצרי
 הנהוגים הכללים כל לפי סיפור־ריגול זה

 יתנהל אם הידועים? סופרי־הריגול אצל
 ספק סגורות, בדלתיים ריצ׳י של מישפטה

 היכול היחידי האיש לאור. האמת תצא אם
 עובד חי, לאמיתה הפרשה את להאיר

 בתל-אביב. ז׳בוטינסקי ברחוב ומתגורר
 בשגרירות, לעבודתו ללכת ממשיך הוא

 אך — בסדרות־הטלוויזיד, לצפות ממשיך
מלדבר. מנוע הוא

 מצריים שגריר מורתדא, סעד ואילו
הזה: להעולם אמר בישראל,

 בלתי-נעים באופן והופעתנו ״נדהמנו
זו. בפרשה שהיו מהפירסומים

 מצויין. במצב הם בריטניה עם ״יחסינו
 אלה. ליחסים להזיק רק עלולים הפירסומים

 לא־נחוצים, מיותרים, פירסומים הם אלה
לקלקל. רק היכולים
 אנצרי מר בין שהיחסים מאמין ״אני

נור יחסים היו הבריטית המזכירה ובין
 למיקצוע, עמיתים דיפלומטים, בין מליים
 מידע. העברת של בטענה ממש כל ושאין

ברי ושילטונות במישגה, יסודו העניין כל
זו.״ למסקנה בעצמם העת בבוא יגיעו טניה
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