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 בהיותה עוד אחריה שחיזר ג׳ורג׳, בשם
ו בעלה מידי ידה את משך סטודנטית,

הסתלקו. השניים
 של הבכור אחיה במקום עבר רגע באותו

 דורג׳, מידי אחותו את להציל וגיסה אולגד*
 שגרמה מכת־אגרוף לאח העניק המחזר אך

 הישיר, קורבנה היה .אחיה המידי. למותו
 הסביר. במותו,״ אותי האשימה היא אבל

אברהים.
 את דחפה אולגה של בוגדנותה לא אולם
 לי אמרה .היא הרצח. למעשה אברהים
 אהבה לא ומעולם אותי, אוהבת שאינה
 לפני יום, מאותו אותי. שבר וזה אותי,

הסביר. לרצחה,׳׳ החלטתי שבוע,
 שאלו כעת?״ אותה שונא אתה .האם

העתונאים. אחד
 עדיץ אני להיות? יכול זה איך .אני?

משו שאני חושב בטח אתה אותה! אוהב
 את אוהב אני שלא. לך אומר אני אבל גע.

 אני אותי. יתלו ושבגללה שרצחתי, אולגה
 לה ולתת להתאפק יכולתי שלא מצטער רק

ו אברהים אמר מהחיים,״ ליהנות להמשיך
בבכי. פרץ

 פשע זה היה בעולם, אחר מקום בכל
 משמעות לו היתד. במצריים אולם שיגרתי.
 היתד. ריזק אולגד, שכן מיוחדת. חברתית

ה זו החדשה, המצרית האשד. של דוגמה
לע לאחר־מכן ויוצאת באוניברסיטה לומדת

 מלג־ נרתעת ואינה מעריצים פוגשת בוד,
 סיכמו ההם,״ .בימים בעלה. בית את טוש
 כי קורה.״ היה לא .זה עתונאים, כמה

 בבית, נשארת אולגה היתד, ההם בימים
אהבה, ללא גם לאברהים, בנים ויולדת

אירא!
מון *ריות באר

 משתתף הוא אין בהם בימים כמינהגו
 השאה שעברה בשבת ישב רשמיי* בטכסים
מ בעצמו ונהג מכוניתו, הגד, ליד הפרסי
בטה לארמון־העבודה שלו המגורים ארמון

המדר ליד המכונית את עצר, כרגיל ראן.
 שלא אולם הארמון. בחזית הרחבות, גות

 ולא צדדית, כניסה ליד הפעם עצר כרגיל,
 מן הציל זה שינוי הקבועה. הכניסה ליד

פחלוי. ריזא מוחמד של חייו את הסתם
 אחד פתח ממכוניתו, יצא שהשאר, ברגע
 תת־מיקלע באש המלכותי המישמר מחיילי
 הרגיל, השער דרך השאה נכנס אילו לעברו.

 אך צעדים. שני ממרחק בו יורה החייל היה
 40 מרוחק היד, הפעם בו שבחר השער
 את החטיאו והקלעים החייל, מן מטרים

מטרתם.
 השאר. את הקיפו ששומרי־הראש שעה
 המשיך הבניין, תוך אל בריצה וליווהו
 ושניים גנן ההדק. על ללחוץ הצעיר החייל

 אך אנושי* פצעים נפצעו המלך משומת
 החיילים הספיקו נשמתם את נפחו בטרם

המתנקש. החייל את ולהרוג אש להשיב
 הראשונה הידיעה ההגה. אל חזרה

הממ ראש של לישכתו על־ידי שהתפרסמה
 היו בארמון חילופי־ד,יריות כי מסרה, שלה
 ראש המישמר. ־מחיילי ־כמה בין פרטי עניין

 היד, השאה כי נמרצות הכחיש הממשלה
בתקרית. כלשהי בצורה מעורב

 הפעם שניה, הודעה התפרסמה למחרת
 פרטים ובה עצמו, השאה של מלישכתו
ה ההשערה התנקשות־הנפל. על מדוייקים
האופוזיצ הקבוצות אחת כי היתד״ ראשונה

 את לרצוח הצעיר החייל על הטילה יוניות
חוד שלושה לפני שרק מכיוון ריזא. מוחמד

 חסן השאה, של ראש־ממשלתו נרצח שים
ה שני את השמועות קישרו מנצור, עלי

מקרי*
 מדהים מאורע היה לא ההתנקשות נסיון

 פוליטי כנשק הרצח מוכר שם איראן, בחיי
 על־ידי 1949ב־ נורד. עצמו השאה מקובל.

 ורק ממנו, אחד מטר במרחק שעמד סטודנט,
מפצעיו. מת לא בנם

הי השבת בתקרית יוצאת־הדופן העובדה
ש איש־צבא היה הראשונה בפעם כי תד״

 הצבא נחשב כה עד בשאה. להתנקש ניסה
 והוא השאה, של ביותר הנאמנה כמישענתו

 וכמר, כמד, אחת על בהתאם. אותו טיפח
 זו הנחה למהימן. המלכותי המישמר נחשב

 אף הצעיר, החייל על־ידי קשות זועזעה
 חייל זה היה כי הסביר המישמר מפקד כי

היחידה. רוח את ספג שלא סדיר, בשירות
מ טהראן המתה היריות, לאחר יומיים

 צבאית, הפיכה של נטיון על שמועות רוב
 ואז פציעתו. על לפחות או השאה רצח על

מכוניתו הגה ליד שנית ריזא מוחמד התיישב
פתוחה איטלקית ספורט מכונית הפעם —
 של ביותר הסואנים ברחובותיה ונסע —

מישמר. או ליוזי ללא העיר,
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