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 )1.1 סעסח־ (המשך

 מבוטלות לא סיבות כמה כבר לה היו
לשב־עות־רצון.

 יגיעו תיכף חשבה, לקום, צריך
 סדר איזה התחייכת אליזבט העוזרות.
 (יותר רספקט איזה בבלאגן, השליטה
 מוסד כלפי כלפיה, הנהיגה מכבוד)

הנשיאות!
 הן אץ עובדות, העוזרות כששלוש

 .שלא עצמן. לבץ בינן לשוחח מעזות
 בינה תירצה רבולוציה!' כאן לי יעשו
הקשה. היד מדיניות את עצמה לביו

 כבר היא לסדר: קשה אליזבט את
 שפחות בימים הנחמד בעלה את ליוותה

 מכל עליו שמרה בהם, להיזכר נחמד
 חיפש שלם קולוניאלי כשצבא מישמר
 לרדת כשנאלץ בעוז עליו הגנה אחריו,

 להתמודדות בהשוואה זה מה למחתרת.
 ועוזרות הולכות־רכיל פקידות כמה עם

בלתי־ממושמעות?
 נחרדה לפתע סביבה. הביטה היא

 לבנים, אינם הקירות — משלוותה
 בורה־ האי של בבית־הנשיא הקירות

 הסיבצע יהיה זה לבנים! אינם בורה
הבא!

 למג־ שיחות־טלפון אצו־רצו מייד
הח ומייה" ״עכשיו לסמנכ״ל. כ״ל,
 את שהפתיע מרץ־נעורים, בהם דירה

גילה. את ומצא שחישב מי כל
 עניי־ את נטשו למודי־ניסיון, אלה,
 הבוערים ני־האי
מיו צוות ושלחו

 לניקוי־קי־ חד
רות.

 לנו ״מחכה
ב מילמל יום..."
מ אחד ייאוש
הלישכה. אנשי

 מקץ ואכן,
הז שעות כמה

 אליזבט עיקה
 רב־הממונים את

 ובעצמו, בכבודו
 ויראה שיבוא

 עד הבושה. את
 את איווררה אז
ה הביטויים כל

 שזכרה עסיסיים
ה ילדותה מימי

באוסט רחוקה
רליה.

הר ״חבר׳ה,"
ב הממונה עים

 לא ״אני קולו,
 לראות רוצה
הקי על שחור
להו אפשר רות!
שאפ בטוח ריד,
שר!"

חיי אליזבס
מנצ חיוך כה

המ אפילו חים.
 מיפלגת־הקידמה, איש שהוא מונה,

כש אותה. מצדיק המתחרה, המיפלגה
 והיא כשעלו לראשונה, אותו פגשה

 שאלה בבורה־בורה, לשילטון ובעלה)
פה?' עוד אתה ״מה, מופתעת:
 בכוונתי ״ואץ החצוף, לה ענה ״כן,״

מהר!״ כל־כך ללכת
 אלי־ היוהרה נראה...״ עוד זה ״את

 עזות־ על אצילית הבלגה כדי תוך זבט,
האיש. של הפנים

 לפני רע. לא אותו ניצלה בינתיים,
 ניתן בהיגיון, חשבה ממנו, שנפטרים

 במילא וניסיונו. כישוריו את למצות
לעוף. מפחד הוא

 בליש־ הרבה לבקר נהגה לא אליזבט
 עלוב בניין בוחדבורה, של כת־הנשיא

ריח רוחה אבל בחוסר־דימיון, המעוצב
העוב על מורא הילכה המקום, על פה

 בסיפוק, לעצמה ציינה עובדה, דים.
 מדליף ואינו לצפצף, מעז אינו איש

 שוח־ לתיקשורת עליה עלילות־שווא
רת־הרכילות.

עי נחה הביקורים, באחר זאת, בכל
בעלה. בחדר הריהוט על נה

 תהיה ״זאת לחיים. ניעורה ״אהה!"
הבאה!״ המשימה
 את לשנות — פקודה יצאה מייד
 הביאו חדשים, וילונות תפרו הריהוט.

 — אישית בו בחרה היא — כסא
 מין מכשירי־הטלפון, ליד אותו והציבו

 זעיר, איש — בעלה זעיר. כסא
 אותה העליבו חשבונו על שהבדיחות

לחדר נכנס — אותו מאשר יותר
2 י 0

 דיגועל־נפש זה, ״מה והופתע: הנשיא
 הטעם מי ״של עוזריו, את שאל הזה?"
הזה?"

 עפעף, הניד לא פה, פצה לא איש
 ליאונור — המדליפיס אצו־רצו מייד

 יגיע מי ביניהם, התחרו ממש והנהג
הצחו על־ לאליזבט ודיווחו — ראשון

 שבעלה על־כך בלישכה, שהילכו קים
בחדרו. לשינויים האחראי מי יודע אינו

 כי אם לרכילות, האזינה אליזבט
כש עניינית־חקרנית. הבעה עטתה
 גועש: בצחוק פרצה לבדה, נותרה
 טיפשים־מטופשים יודע! לא ״איזה

 צריך הוא מה אבל יודע, שכמותם!
 ■ של שליט שהוא להיות יכול בעיות?

 ברור, בבית אצלי אבל בורה־בורה,
העניי את מנהלת מי נמרץ, בדיוק
. נים..."

★ ★ ★

 לא שעוד אליזבט נזכרה פתע ^
הנשיאותי. סדר־היום את קיבלה )

 ״...ותזכרי ללישכה: טילפנה היא
 בצהרייס מנוחה שעתיים לו לשריין
 ב־ בדיוק היום ושיגיע לצפון, בטיול

יאחר!" שלא הביתה, 1.15

 בכך, יבחינו לא והנהג שליאונור שאי,
חלילה.

חנו כשהיא התלחשה, יאחר!״ ״איזה
 ״איחור אחרת, מזכירה עם מצחוק, קה
ו..." דקות שתי של

 לי־ משוחרר. בצחוק פרצו השתיים
 במקום, במיקרה לגמרי שעברה אונור,
 לעברן שלחה סקרני, מבט בהן תקעה

בבהילות. ונעלמה חיוך
 הנסיעה על הפרטים את ״תבדקי

 את אליובט הנחתה לניו־יורק,״ הקרובה
 מי לה: לדווח סיימה שזו אחרי ליאונור,

 ההגזמות בתוספת למה, מתי, צחקה,
 את להגביר כדי מזכירות על המקובלות

 והתלות הבוסים, אצל רגשות־הרדיפה
 כלי ידעו כך — ״הפרטים" בהן. הברוכה

 מלון באיזה הם: — הנשיא אנשי
 גינונים אילו סוויטה, באיזו מדובר,

ולרעיית־הנשיא. לנשיא ממתינים
 ברחבי בורה־בורה של השגרירים

במ פדחותיהם את מגרדים היו העולם
 שא־ הרעיון למישמע רק שבועות, שך

 ארצותיהם. את לפקוד עומדת ליזבט
 בעלה של לצידו היתה אמנם היא

 במחתרת, היה כאשר בתנאי־מצוקה,
 של עצמאותה על נלחם שבה בתקופה

לפ הספיקה בינתיים אבל בורה־בורה,
 יעבדו לא עליה משובח. טעם תח

 באיזה סתם יישכנו לא אותה בעיניים.
 ומצורע... זב שכל עלחרף־אסטוריה,

 ה־ בקומה בדיוק ברינ׳נס׳, יישכנו אותה
 האי של המלכותי הזוג שכן שם ,32

 שגריר איזה מראש ביררה היא השכן.
שייך ואיזה למיפלגת־הקידמה שייך

 מצאה, פלא, באורח הנכונה. ■למיפלגה
 שילטון בעת מונו אשר השגרירים

 בה הראוי בכבוד נהגו לא הקידמה
ובבעלה.

 דיקדק לא דווקא הבעל־הנשיא
הודי אשתו!״ אני כך לשם ״אך בזוטות,

הדיפלומטיים. לנציגים עה
 באר־ בורה־בורה של הבכיר הנציג

הבי את במהרה ישכח לא צות־הברית
 פמלייתה אליזבט, של הנשיאותי קור
 לפניו פירטה היא באמריקה. בעלה, וגם
שע ובהחלטיות בדיוק רצונותיה, את

ה הקומה ״את באוזניו: מהדהדים דיין
 לעבוד תצליח לא !,ר־נ־נס במלון בג

סיפו עם ולא שיקולי־בטיחות עם עלי
 לאחור הספירה את תתחיל אחרים. רים

 לגברת תגיד ארצה. שובך לקראת
לארוז!" להתחיל יכולה שהיא

 אולם לנשיא, לו, בצר פנה, השגריר
 השגריר נמוג. פשוט היה, כלא נעלם זה

 במה זכתה ואליזבט בהכנעה ידיו הרים
שחפצה.

הופתע: מאנשי־הנשיא שמישהו לא
 אלה הדובר. לא ובוודאי העוזר, לא

 דום. ונאלמו מתנצלים מבטים החליפו
 מיקצוען מהוקצע, איש — הדובר

 אליז־ החליטה מתי נזכר, — משופשף
 אלא של", ״אשתו רק אינה שהיא בט

ש לאומי נכס
 יסולא לא ערכו

בו־ עבור בפז
רה־בורה.

★ ★ ★

ב זה יה ן*
 שיפור עת 1 !

אוס בין היחסים
 האי לבין טרליה
 מי היה הבודד.
 (או — שנזכר

 זה הייתי שמא
ה שיחזר אני,

 שאליזבט דובר),
 אוסטרלית היא

 גימיק — גזעית
לע מכדי מפתה

בשתי עליו בור
 נדרש לא קה.

קטנ מרמז יותר
זינ ואליזבט טן,
הדיפ למים קה

כשימ לומטיים
הת היא חה:

יל על ראיינה
באוסטר דותה
הצטלמה, ליה,

ב לבקר נסעה
נפ אוסטרליה,

הת שוב גשה,
 כמעט ראיינה,

 ממש הרגע מאותו הגאולה. את הביאה
 בפני ־ ממלכתית לאישיות נעשתה
עצמה.
 הציעו אחרים. למישחקים פנתה אז

 — מרגש! כמה — שמה את לתת לה
 אותה הפגישו נכים. לילדים לאגודה

 המיבצעים את המרכז שר־לשעבר, עם
 הפגישה בבורה־בורה. ההתנדבותיים

 לפתח ניסה השר בפיצוץ: הסתיימה
 אליזבט נושאים. לדחוף פרוייקטים,

 הכבוד את לה נתן לא שהוא טענה
 והודיעה: הנשיאות, למוסד לה, המגיע
 לא בשלי! — ואני בשלו, יעסוק ״שהוא

עימו!" קשר שום רוצה
 מפריע. באין בשלה עוסקת היא מאז

 מכל בעלה של בריאותו על שומרת היא
 חלילה, לו, יאונה אם שכן מישמר,
 אליזבט רע! כל לו יאונה לא משהו...

לכך. תדאג כבר
הש מישאל־העם לפני שבועות כמה

 בלישכת־הנ־ הופיעה בבורה־בורה ני
 שם, העובדים את בחביבות סקרה שיא,

 נישאר ״אנחנו הערכת־מצב: ונתנה
 גדול: ברוב נזכה הפעם אבל בשילטון,

 המזוהים העוברים את סקרה היא ואז,"
להם!" ״נראה מיפלגת־הקירמה, עם

 לעבר נשיאותי בצעד צעדה היא
 המתין כבר הנהג המבהיקה. מכוניתה

 הדלת ליד בפיו, מתרפס כשחיוך לה,
מזכי רק לא (״אני ליאונור הפתוחה,

 בדיוק — בעיקבותיה מיהרה רה!")
 סקרה אליזבט גבירתה. אחרי פסיעה

 בכל והוסעה האפורה, הלישכה את בבוז
 ב־ בדיוק יגיע, לשם לביתה, הגינונים

הנשיא. בעלה, ,1.15

בח־ גיחכה בלישכת־הנשיא הפקידה

_ ת _ — התמנון זרועו
)19 ד1םעמ (המשך

 דויד מניו־יורל״ סוחר־יהלומים
 מקובל טמפלסמן טמפלסמז.

 לו יש שם בליברוויל, וידוע
המימסד. בקרב רבים ידידים
 הפאריסי עורך־הדץ הוא השני
 ראשי של ממקורביו פיזר,• שמואל
 ז׳יס־ ואלרי לשעבר, הצרפתי המדינה

סוביי לעניינים ויועצו קר־ד׳אסטן,
 שר־האוצר־ של הקרוב וידידו טיים,

 פייר בצרפת, הנוכחי והכלכלה
בירגובוי.

 מעורכי־הדץ אחד הוא פיזר שמואל
בפאריס. רפפורם ברוס של

 רפפורט את המשמשת השרשרת
 ברית־המו־ עם המחתרתיים בעסקיו

 המיזרחי הגוש מדינות ושאר עצות
 ר פנמה ניקארגואה, דרך עוברת

אוסטריה.
שפ מפתיע זה אץ לפיכך
 או פחות החשודות עולותיו

 מז׳נבה איש־העסקים של יותר
 שרותי־ של לחקירה נושא היוו

ברא הצרפתי הריגול־הנגדי
 מאז אך .80דד שנות שית

זו... חקירה הופסקה
 על משתרע רפפורט של שדה־הציד

 העולם. בכל אחרות רבות מדינות פני
 יש דלי* לשיווק המונופול על נוסף

 לנפט, בית־זיקוק באנטיגואה לרפפורט
 הרשומה שלו, החברה־הבת באמצעות
לימיטד. פטחלאום נשימל בברמודה,

 קישרי-עסקים קשר רפפורט
 בעלי- מבניה כמה עם חזקים

 מישפחת־המלו־ של ההשפעה
 רוכש הוא שם הסעודית, בה

 בית- את המזץ מהנפט חלק
שבבעלו ״אלבטרוס״ הזיקוק

שבבל אנטוורפן בקירבת תו,
נסי סולטאן קבום, האמיר גיה.
 ידידיו עם נמנה עומאן, בות

הרבים.
 בארץ ידידים ^

האפרטהייד 94?
ב רוכש שרפפורט מהנפט לק ך*

 ולדרום־אפ־ לישראל זורם עומאן 1 !
ריקה.

 חסרים לא האפרטהייד בארץ
 סול וביניהם ידידים, לרפפורט

 ש־ עשיר, איש־עפקים קרצנר,
 בקשר באחרונה הוזכר שמו

 המפורסמים לבתי־ההימורים
 ״פלם- וכן ודיבץ, דוביל של

בקאן. ביץ׳״
 איש־העסקים קיבל לקשריו הודות

 של הגדול בקאזינו השתתפות מז׳נבה
 של הקטנה במדינת־החסות סאן־סיטי,

בופותאטצואנה.
בני במיוחד פעיל רפפורס ברום

 ונותן ונושא גפם רוכש הוא שם גריה,
 בארץ עוסק הוא בית־זיקוק. הקמת על
 ,1חמנ הצרפתית הקבוצה עם ביחד זו,
 גידול דיג, ומזון, חקלאות בעיסקי גם

וסויה. צבים
 מכד עם ונותן נושא הוא באנגולה

 זיכיונות קבלת לשם שלת־לואנרה
 לו גרם שהדבר מבלי לשיווק־נפט,

 יונס עם התכופים מגעיו את להפסיק
 תנועת־הגרילה אןניטה, מנהיג סווימבי,
במישטר. הלוחמת

 מישפטיס 60
בוזמנית

 ימי מאז לרפפורט, יש גיניאה ^
 להובלה חוזה טורה, סקו הנשיא ^

 לצורך שהקים חברה באמצעות ימית,
א זה,  של תיבות (ראשי ̂ן£11

 \43ח11מז01ת1דזש13110ת31 א0וח1-
חו0ח1  ב״ הרשומה סשח) £513נ)1!51ו

 שהחוזה בחושבם ואולם, ליכטנשטיין.
 לטובת יתר־על־המידה נוטה הנוכחי

 ביטלו רבים, היסוסים ולאחר רפפורט,
ההס את הנוכחיים גיניאה שילטונות

 מישפ־ להתדיינות מייד שגרם דבר כם,
טית.

 פסק רפפורט, של בתביעתו בדיונו
בוו לבוררות בית־המישפט באחרונה
 ליישב הוא שתפקידו שינגטון,

 של ואזרחים מדינות בין סיכסוכים
איש־העסקים לטובת אחרות, ארצות
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סעריב. ת1י10ם

 לרפפורט לשלם חוייבה גיניאה מז׳נבה.
 כפיצויים דולר מיליון 12 של סכום

 על עירערו קונאקרי שילסונות וריבית.
זו. החלטה
 גאבון אמנם שאם משתמע זה מכל

 העיקריים מקורבנותיו אחד כיום היא
 רחוקה היא רפפורט, ברוס פעולות של

 הודות כזה. במצב היחידה מלהיות
ובמ גאבון, מנהיגי של להתעקשותם

 ושר־האוצר בונגו עומר הנשיא יוחד
 לליברוויל יש למבומבה, פייר ז׳ו שלו,

 המגיע את בחזרה לקבל הסיכויים כל
\׳£ך>). פרנקים מיליארד 12לה(כ־
 בגדר זה יהיה יהיה, כך אמנם אם

 מרעיש חידוש וגם ממש, מעשה־פלאים
 כי הבינלאומי. עולם־המימון בתולדות

 מורגל אינו מז׳נבה הנועז איש־העסקים
במישפטיו. להפסיד

בו לנהל מופלא כושר סודו:
 מאבקים וכמה כמה זמנית

 בך לו, קרה בבר מישפטיים.
 שהיה ממקורביו, אחד מספר

 בעת מישפטים 60בכ־ מעורב
 גרם שהדבר בלי אחת ובעונה

 התרגשות עץ, למראית לו,
יתירה.

 לא אם היה, שהוא נראה להיפך,
_ מהמכשלות. מעודד לפחות אז מאושר,
מיש המאבק. את אוהב הוא

 כחדר־מיבצ־ ממש נראה רת
 מישפ- מיסמכים צבאי: עים

 מפות טלקס, מכונות טיים,
 של והודעותיהם גיאוגרפיות
 הכל ברחבי-העולם. עורכי־דינו

ל עסק מופתי, בסדר מתוייק
לפרשה. ופריטה עסק

 כמו
מונטגומדי

 הוא עצמו, את לגרות בדי אילו ^
 תצלומיהם את בחדרו להציב נוהג

 הבריטי הגנרל כמו קצת יריביו. של
 של בתצלומו מביט שהיה מונטגומרי,

 ארווין המרשל המפורסם, הגרמני אויבו
אל־עלמיין. קרב בעת רומל,
 יוצא־דופן, בקרב אשר, האיש זהו

המישפטית. בזירה גאבון עם מתמודד

רפפורט
הסשדית מישפחודהמלוכה עם קשרים

 חברות עשרות המנהל קשה, יריב
כולו. העולם ברחבי מפחרות

 הקבוצה של העצבים מרכז
 שבע בן בבניץ בז׳נבה, נמצא
 ,5 מם׳ מון־בלאן ברחוב קומות

 גם לו יש למן. אגם שפת על
 בלונדון, במונאקו, מישרדים

 בהונג־ ,בסינגפור בניו-יורק,
השאר. בין ובאגטיגואה. קונג

 שתלטנית אשה רות, אשתו עם יחד
 _ מת־ הוא הזוג, מקורבי לדברי מאוד,
 ~ ה־ בפרבר־המגורים גדולה בווילה גורר

 מוקפת הווילה בז׳נבה. קולוני מפואר
 נראית היא אין דונם. 30 של בפארק

מהרחוב.
 במערכת־ מצויידת האחוזה

ש מאוד, מתוחכמת התראה
 ״תדי־ חברת על־ידי הותקנה

 נהג־שומר- הייטראלית. ראך׳
 קבע דרך מאבטח חמויט ראש

הבית. את
 הקטן דויד יגבר דבר של בסופו אם

 הרי מז׳נבה, הגוליית על הגאבוני
 שש מזה המתנהל הקשה, שהמאבק

לשווא. היה לא שנים,
2668 הזה העולם


