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י, המכונה
הוצ ר;1בך יצחק (מאת משם האיש

 של מצויין סיפור עמי) 172 עובד; עם את
 את רחבה ביריעה הפורש ),31( צעיר סופר

לערבי. יהודי בין היחסים ריקמת
 יד (גידם ונכה משוחרר חייל הוא היהודי

 לרכבת הנקלע הבריטי, הצבא מן שמאלו)
 מלחמת ערב לתל־אביב, מקאהיר האחרונה

 (אל- א. הגבול בעיירת נתקע הוא העצמאות.
 לבו־ הופך הוא שם לוודאי), קרוב עריש,
סרג׳. מישל הצעיר המצרי הרופא של חסותו

ה את מחביא והנבון המשכיל הדוקטור
 בעל נוואד, התמרים סוחר של בביתו יהודי
תמהוני, לבן אב המיסתורין, אפוף העבר
 — ובשלות, יפהפיות בנות ולשתי עזיז,

ודהינד״ נאיפה
ערבית, ניצחון ת אשלוי רקע על תקר.

מ מתקיים הבוסתעריהשלמה, מכן ולאחר
ק שיח ה ט תי ל  לנכה, הרופא בין כמעס ב

א ^ _ מנו8| תז ל־זן להת השאר, בין הפנוי, מ
 של ולשכיבה הצעירה נאיפה עם עלסות

 הרופא. של ארוסתו שהיא וחינה, עם יייזש ן
כפר־יהושוע, יליד לסופר, קרה זה בשלב

ה של העובדה מן נבעת אולי רציני. תקר
ה עם שוכב שהיהודי — באימון מעילה
הת לא אולי או מיטיבו, הרופא של ארוסה

ה בסערת שוכב, שיהודי הרעיון מן להב
ערבייה. עם תשוקה,

 בך שולף לפתע הסיבה, תהיה שלא מר,
 באשר הקדמונים, היוונים שנהגו כמו נר,
ה על מתקבל סוף לספק בידיהם עלה לא

המכונה, מן האלוהים את למחזותיהם, דעת
נופ הפסיפס של האבנים כל מסתדר. והכל
למקומותיהן. לות

 לכתוב ביקש בן־נר כי להניח ואין והואיל
 די־ כי לגלות מותר ודאי בלשי, סיפור

הרפת״ שורת אחרי וכי יהודים הם נוואדים
ה היהודי החייל זוכר, נעימות לא קוה
 נכנס צד,״ל כאשר ממצוקתו להיגאל גידם
שלו. הבעיות כל נגמרות ואז ל־א.

____ נבב
בבטן

אלי (מאת החום אל שחדר המרגל
סס׳) 159 רנסאנס; הוצא,ת ברקמן; עזר

 לפי ותכשיטן סוריה יליד יהודי זלוף, משד,
 כומר, מנהל־בנק, (*מעין ונטייתו מיקצועו

 מחלים יחד) גם ורואה־חשבון- פסיכיאטור
 כנער־שעשועים שלו הקאריירה את לסיים

ו ונהג־מכוניות־מירוץ, מתאגרף בינלאומי,
ה החשאי השירות לרשות עצמו מעמיד

ישראלי.
 יעילות ביתר עוד למחוץ, מצליח הוא ואז
 מחץ הישראלי חיל־האוויר בה הצורה מאשר

 קצר זמן תוך הערביים, חילות־האוויר את
 הריגול, שירותי את אחת, ובמהלומד, ביותר

ארצות־ערב. כל של והחבלה הריגול־הנגדי
שמדי זה, מכיירות. המפקד כת

 ללכוד מצליחים כמעט הערבים כאשר פעם,
 ל־ ״להיכנס מחוייב הוא זלוף, הסוכן את

ב הנורא הלחץ את ולשחרר חדר־השירות
 כה הצלחות עבור קטן מחיר זד. בטנו״

זלוף. של כהצלחותיו מסחררות
 חשאי מסוכן לדרוש צריך עוד מד. ובכלל,

 לשאת משימותיו קידום לשם המוכן ישראלי
 משטרת מפקד של בתו את אפילו לאשר.

 מח־ לפעמים, הוא, האישי ושנשקו ביירות
חרו שאינם חרוזי־עינבר, של רוזת־תפילד,

ננסייסז רימוני־יד אם כי זים

ק פחות א קוגי
צ׳רצ׳יל, ווינסטון רנדולף של ספרם
 בארץ לרב־מכר הפך ששת־הימים, מלחמת

ובעולם. וערבית) לרומנית אף תורגם (בר,
הח הרוחות, נרגעו כאשר שעכשיו, רק

 של בסיפרי־הבזק מטפלת הביקורת לה
 הצ׳רצ׳ילים של הימיס וששת מלחמת־הבזק

ועין. בשן יצא
למשל, סיים, האמריקאי החדשות שבועון

מ היהודית (״ההיסטוריה הספר את שקטל
 למחברים הזכיר ״)1967ל־ עד הבית חורבן
 נוהג היה הגדול, וינסטון המשפחה, שאבי

 יותר לנאומיו להכניס רגיל הוא כי להסביר
קונייאק. מאשר

 צאצאיו לו טייס, מבקר לדעת היה, ומוטב
מלים. סתם מאשר יותר לסיפרם מכניסים היו
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