
 מסיבת־העיתונאים כשהסתיימהמופק על יד
 מיהר ממקומו, קם והזוג כירושלים

הכלה. קרש חיפש במו אביטל, של בזרועה לאחוז אנאטולי
ביד יד

(משמאל),

חו אליו פצו הדסה, בבית־החולים הביקור בעת
 ידיהם את לחץ והוא במיסדרוצות רבים לים

אביטל. של בזרועה להחזיק המשיך עת ובאותה
מחבקת יד

גוטטמן מרווין פטור

 יוצאים שצ׳רנסקי הזוג בני
 הפרו״ אצל מבדיקות מחובקים
הדסה. בבית־החולים (מימין),
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למטה). (מימין אביטל של בידה אוחז הוא בעוד יגלזר>, תעטו (בתמונה

 וסוכנויות־עיתונות תחנות־טלוויזיה
מיו כתבים שלחו רחבי־העולם מכל

 שאלה כדי ורבי־מעלה, חשובים חדים,
 עם בלעדיים ראיונות להשיג ינסו

החשובה. התיקשורתית הדמות
 הגדולות מרישתות־הטלוויזיה אחת

 להגיע מוכנה היתה בארצות־הברית
 אלפים מאות כמה של רב־ממון להסכם

 כדי שצ׳רנסקי, אביטל עם דולארים
 מ־ אנאטולי את לקחת לה שתבטיח

 אול־ אל הישר בגרמניה נמל־התעופה
בניו־יורק. פן־הטלוויזיה

 לשלוח מוכנה היתה רשת אותה
 אנאטולי את לקחת מיוחד מטוס־סילון

 המערבית מגרמניה שצ׳רנסקי ואביטל
ואחר־כך היססה, אביטל לאמריקה.

בשלילה. ענתה
 שצ׳רנסקי, של שיחרורו עם מייד

 ניסו כבר בארץ, שנחת אחרי קצר וזמן
 גופים העולם מכל איתו להתקשר

 את לקנות כדי שונים, תיקשורתיים
 ספק אין שיכתוב. הספר על הזכויות

 העולם בכל רב־מכר יהיה כזה שספר
הלא־קומוניסטי.

 חשוב תפקיד שיחקה התיקשורת
 ל״ הקשור בכל האחרון בשבוע

 די היה עצמו הוא המשוחרר. שצ׳רנסקי
 הסובייטי מהכלא החד המעבר מן המום

 הפית־ ומהיחשפותו מדינת־ישראל, אל
 כולו. בעולם הצופים לעיני אומית

 של משעות־הבוקר היתה, בישראל
שטיפה השיחרור, יום השלישי, היום

ש כלי־התיקשורת, בכל אינטנסיבית
 שי־ כתבות־ענק, תמונות־ענק, כללה

 ממוקדי־ההתרחשויות, דורים־ישירים
 ומאסרו, מאבקו האיש, של היסטוריה
 ומאבקה אשתו, אביטל, של היסטוריה

בעלה. שיחרור למען במערב
 לוהם־ההרות
השגי

 כאילו היה נראה יום אותו ך*
 שצ׳רנסקי אנטולי של שיחתרו ₪1

 שיחרורו את אחרת, או זו בצורה יביא,
 מדרום־ החופש לוחם מנדלה, נלסון של

 כאילו נרמז קודם ימים כמה אפריקה.
 ראש־הממשלה, פרם, שימעון שלח

 בותה, דבל־יו") (״פי לפיטר מיכתב
 ממנו ביקש ובו דרום־אפריקה, נשיא

 הסובייטים של לבקשתם להיענות
 מעיסקת־ כחלק מנדלה את ולשחרר
 הידיעה למערב. המיזרח שבין החליפין

 ראש־ממשלת של ממישרדו יצאה לא
 טרחה לא גם הלישכה אך ישראל,

 נשארה וכך אותה, לאמת או להכחיש
 בארץ כשלרבים באוויר, תלויה

בגו. דברים שיש ברור היה ובעולם
 כשמאות בבוקר, השלישי ביום

 וחיכו בארץ ישבו הזרים העיתונאים
 שיצא המיוחד המטוס של לנחיתתו
 הלך שצ׳רנסקי, את להביא לגרמניה

 נשיא־ של לביתו זר צוות־טלוויזיה
ביקש הצלם הרצוג. חיים המדינה,

 שני של שיחרורם על תגובה מהנשיא
 ומנדלה. שצ׳רנסקי — לוחמי־החופש

 ושיבח האנגלית בשפה התראיין הרצוג
 הוא האישים. שני של השיחרור את

 כאילו מנדלה של לשיחרור התייחס
 ברור וכאילו מוגמרת, עובדה הדבר היה

לשיחרורו. ישראל של הקשר
 בתחנות־ שודר הרצוג עם הראיון
 למחרת, ברחבי־העולם. רבות טלוויזיה

 וב־ לארץ, שצ׳רנסקי של בואו אחרי
 להיות התחיל מנדלה של ששיחרורו

 שר־ שמיר, יצחק ערך בספק. מוטל
 יחסי על עיתונאים מסיבת החוץ,

 מסיבת־העי־ במהלך ישראל־אפריקה.
 של שיחרורו על שמיר נשאל תונאים
 בשיח־ ישראל של חלקה ועל מנדלה,

 קשר על יודע שאינו ענה שמיר רור.

 תשומת־ליבו את היפנו הכתבים כזה.
 מיום הרצוג של לדבריו שמיר של

מים. פיו למלא המשיר שמיר אך קודם,
 של מימד כנראה, קיבלו, הדברים

 יועצו גלוסקא, ועמי כמעט־תקרית,
 אחת עם התקשר הנשיא, של ודוברו

ו האמריקאיות מרישתות־הטלוויזיה
 שלא בקשה של לשון בכל ביקש
 אמר הוא הנשיא. של דבריו את לשדר

 של לשיחרורו ביחס הוטעה שהרצוג
 באה גלוסקא של בקשתו אך מנדלה.
שודרו. כבר הדברים מדי, מאוחר

 כי טוענים הזרים מהכתבים חלק
 את שחשפו הרצוג, של שדבריו יתכן

שצ׳רנסקי של שיחרורו בין הקשר

בע ושאישרו מנדלה, של לשיחרורו
 בשיחרור, ישראל של חלקה את קיפין

לחופשי. מנדלה יציאת שטירפדו הם
 אוחז ילד

באמא
*  נמשכו בארץ החגיגות כך, או ד ך
 כשמצלמות רבים, ימים עוד ^

 את מלוות והעיתונות הטלוויזיה
צל יילך. באשר המשוחרר שצ׳רנסקי

 שבה הדירה ליד לו ארבו רבים מים
ב קריית־משה שבשכונת השתכן,

 גם אלה שייצא. לרגע מחכים ירושלים,
 בית־החולים במיסדרונות אחריו רצו

 רפואיות לבדיקות לשם כשבא הדסה,
גוטסמן. מרווין הפרופסור אצל

 ה־ אל התייחס דוקא שצ׳רנסקי
 שזוהי נראה עדינה. בדרך תיקשורת

 אביטל, ונוח. צנוע עדין, איש — דרכו
 קשוחה יותר זאת, לעומת היתה, אשתו,
הנדון). (ראה

 של הן האמיתי, שהמיבחן ברור
 בני־הזוג, יחסי של והן עצמו אנאטולי

 התיק־ המהומה שתשכך אחרי יהיה
 חיי עם להתמודד יצטרכו והם שורתית,
 12 התראה שלא זוג של היוסיום

 של בידה אנאטולי אוחז בינתיים שנים.
 לעולם שלו הגשר היא העת. כל אביטל
 כל התגשמות את מהווה היא החדש,

 נאחז והוא הכלא, מן הקטנים החלומות
אמו. את לאבד הפוחד קטן ילה כמו בה

 של בשרוולה אנאטולי אחז השיחה בעת גם הרצוג.
 בתמונה אשת-הנשיא. עם מדברת היא בעוד אביטל,
בירושלים. לרשותם שהועמדה בדירה הזוג מימין:

ת וצילמד: כד,גד, ■ פדמסטי ענ

בשהול אוחות יד
וחיים(משמאל) אורה(מימין) עם ביחד בית־הנשיא,


