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הצנחן של ספרים שני *עו3הו

דשט״ן מי אודי
סודית יחידה מלחמות

101 1מנד1ק הצנחנים
ת מ א פנים משוא ללא ה התגמול פעולות — 101

ה פעולות על ד חי בעזה, הי תלה ם ששת — המי מי הי
ה, בי ועוד. הלבנוני הרופא קי ת תצלומים תולדו ו
חריף פולמוס שעוררה הגירסה החיל חללי מרבית

לבן נייר על כיס ספר פורמט מי פורמט מהודר אלבו
ל״י 3— ארכיון. תצלומי 32 ל״י 12.50 במקום 9.90 המחיר
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הסרט׳ הטירור
)16 מטנווד (המשך
ממשפחתי." וגם ממנו. דתי

 ״בערב בגירסתו: לין אמנון ח״כ ממשיך
 הערבי החבר איתי התקשר הזה, הכנס
 לראות רוצים — ואמר ניקולא, אלי שלה,
 לאותה הולך שאני אמרתי דחוף. אותך
 לאסיפה, כרטיס קניתי בריץ. וניפגש אסיפה

בניפרד.״ כרטיסים קנו והם
 ניקולא אדי גם מפחישים זאת

כניפרד. אחד בד גרסון, שרה וגם
. ★ ★ ★

איתו!" ?התעסק לד ״למה
 להחזיר מנסים ״אנו לין: אמנון **וסי(?

שנמ אדם יש היהדות. לחיק הנערה את
 המטפלים גורמים גם יש בקשר. איתר, צא
שחר.״ אברהם השאר, בין בה.

 — המיסתוריים הגורמים של זהותם את
 לפרט. כמובן, סירב,

 הפרשה. תמה לא בכך גם אבל
 הזה, העולם מכתב טלפון קבלת עם מייד
 לישארל אנשים: לשני בעצמו לין טילפן

 גרסון, יצחק הנערה, של ולאביה צבי
האוצר. מטעם הצפון מחוז על הממונה

 של בישיבת־הנהלה עת אותה ישב צבי
 הערבית סגנית־המנהלת עם יחד בית־הגפן,

 פעילים עם וביחד קארמן, סועאד שלו,
 סועאד באה הטלפון, קבלת למחרת אחרים.

 ״למה בהתרגשות: לו ואמרה ניקולא, לאלי
 אדם הוא לין? אמנון עם להתעסק לך

 עבודתך.״ על שמור מלוכלך.
 כבר למחרת מדי. מאוחר היה אז אבל
 — צבי ישראל אל ניקולא אלי נקרא

 טכני כמזכיר מעבודתו המקום על ופוטר
תפ עם תפקידו מאחדים ״כי בית־הןפן, של
נוער.״ מדריך קיד

 הכחיש האמיתית, הסיבה על כשהצביע
 הכל. את כמובן, צבי, ישראל

^
האב עד איומים

ר ף ^ מו  הטל־ קריאת היתה יותר עוד ח
£  ״אנו שרה. של לאביה לין של פון \

 את תפסיד ״אתה איים. אותך!״ נחסל
משרתך!״

 גילתה ששרה על כמובן, מאוד, זעם לין
 שהופעל החשאי מסע״הטרור סוד את

 עד הזאת הבחורה את ארדוף ״אני נגדה.
 לראות רוצה לא ״אני אמר. חורמה!״

 בה!״ לטפל או יותר אותה
 על לה סיפר הנערה של המבוהל אביה

 את להכחיש אותה לשדל ניסה אחר־כך כך.
 איומי־לין, את בעצמו והכחיש דבריה, כל

 הנפחדת הנערה ואומנם, בחיפה. הכל־יכול
 יפרסמו שלא לבקש כדי תל־אביבה, נסעה

 לכן קודם שמסרה מאחר אך — דבריה את
 מהם אנשים, ארבעה בנוכחות הראיון את

 טעם היה לא שוב חברי־מערכת, שלושה
בהפצרותיה.

 אותי ולשאול עלי לצעוק התחיל ״כשאבי
 לין, הח״כ נגד להתמרד מעזה שאני אני מי

 מעמדו,״ את לנצל זכות לו אין לו אמרתי
 ״הוא גרסון. שרה יותר מאוחר סיפרה

 לעשות כדי שלו הסטאטוס את לרעה ניצל
 רוחו.״ על העולה ככל

 לאחד הורה הוא מזה: יותר עשה לין
 עבדאללה, פרחן הערביים־המסורים, מפעיליו

 האיש שהוא לטעון הזה, להיצולם לטלפן
שרה. עם בקשר הנמצא
 עב־ פרחן אמר גדולה,״ שקרנית ״היא
 מחפשת סתם ״היא לכתב, טלפונית דאללה

 אולי ואז איתר, יהיו איש שחמשים
לטובה!״* תשתנה

★ ★ ★ טובה:״ ציונית ״שתהיה
^?מצאת^דול^רסל^מצב תה **

חמור.
 מסע־ על־ידי מבני־משפחתה הורחקה היא
חיה היא לין. אמנון של הפרטי הטרור

 או עת״ם, או שהמשטרה, מתמידים בפחדים
 עד אותה ירדפו הערבית מחלקתו או לין,

צוואר.
 ידיים ללין שיש לדעת נוכחה כבר היא

מפעיל אנשים, מפטר הוא מאוד: ארוכות
מאיים הוריה, את מבהיל המשטרה, את
אביה. על

 יודעת אינה שוב והנבוכה הקטנה הנערה
לשוב רוצה היתד, היא לעשות. מה

 מן ההעברה אך — בירושלים ללימודיה
 בוצעה, כבר החיפאית לשלוחה האוניברסיטה

כוח. או אמצעים בידה ואין
 הזה, האדיר המנגנון כל מול בייחוד
 אותה ״להחזיר כדי ורק אך — שהופעל

 טובה,״ לעיונית אותה ולהפוך היהדות לחיק
לין. אמנון כדברי

אפ כל שאין גס כדן הסדוייס הניסוי *
במדויק. אותו למס־ור שרות
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