
 בסיפור מתרחשים הדברים היו וא ף■
 בנימת אותם, מכנים היו דמיוני, /

זול. רומו בשם זילזול,
וב — במציאות התרחשו שהם אלא

 מאוד. יקר יקר. לרומן הפכו הם מציאות
 בתיי כמעט־יקר ובכסף. במאמצים יקר
 יקר ובמיוחד ניספו. לא שבמזל — אדם

 שאחזה השטות רוח על הגיבורים, בגורל
בהם.

הסי התחיל סוב, זול רומן בכל כמו
 תוליד נוכל איש בה סראגית, באהבה פור

 או ■חות ותמימת, טהורה עלמה שולל
צעי בראדלי, נדיה — דנן במקרה יותר.

שזופה בלונדית ,26 בת מרוקאית רה

 ■צא הביניים בימי
 3לקר האביר

 אהובתו■ למען
 התהפכו הפעם,

היוצרות.

 ואם ערבי לאב עשירים, בת וחתיכה,
בהת פסיכית היתד. לא שאולי צרפתיה,

 קשה מכה סבלה ספק ללא אבל חלה,
בהתנקשות. אביה נרצח כאשר
 בפאריס: נדיה פגשה הרע האיש את
ש עיניים כחול בלונדי מהדי, בשם ערבי
 היה • החדש אהובה ברישתו. אותה הפיל

 גם אלא — בהופעתו מקסים גבר רק לא
הע החזית חבר וגיבור: מיסתורין איש

היה אפשר אי פלמסין. לשיחרור ממית

ל׳ ונאדיה מולין האחיות יושבות נבונות, מדוכאות, מתוחות, או הנאשמים בתא נו

המטושטשות קומנדו
והרו השלווה בפאריס מצעירה, לצפות
 חלד נבר אחרי להסתחרר שלא מנטית,

שכזה. מות
 למיבצע לצאת שוכנעה הסתחררה, נדיר.

 ידעה כך כל לא היא בישראל. חבלה
הישרא שם, נלחמים הם מה על בדיוק

זכ גם היא היתר. וכל הפלסטינאים לים,
המש ידידי מרבית היו 1965 שעד רה

פקי וכל דווקא, יהודים — במרוקו פחה,
 זה כל אבל יהודים. היו אביה של דיו
 אודותיה למלחמה לצאת לד. הפריע לא
כלום. ידעה לא

ה בימי היוצרות: התהפכות זו היתד.
 למען לקרב יוצאים האבירים היו ביניים,
להי האהובה יצאה עתה, ליבם. אהובות

 — מאחור שנשאר אבירה, למען לחם
 למען נוספות מטושטשות לגייס והמשיך
המטרה.

 קצת זה לבד שלהילחס אחר **
אחו את נדיח אליה צירפה משעמם,

 לדרך יצאו והשתיים ),21( מרלין תה
 וחבלה. נפץ וחומרי בהוראות מצמידות
ו אדית עם להתקשר היתה: משימתן

 יתרת את מהם לקבל בורכלטר, פייר
לחבל. — זה ואחרי החבלה, ציוד

 )60ו- 70( זקנים צמד בורכלטר, הזוג
 הי- ועלובים, עייפים אפורים, פאריסאיים,

העשי הצעירה, מנדיה הגמור ההיפך נם
 פחות. לא מטושטשים אד — ונוצצת רה
 לישראל להבריח עצמם על קיבלו הם

 שעלה מבלי — כסף תמורת חבלה ציוד
 מבלי מעשיהם, למשמעות לשאול בדעתם
 במקרה לגורלם, לתהות בדעתם שעלה

דיתפסו.

ט ם: גול גנ הנאשמים, דובו קיר מיסעד על ידיה דוממת, ניכחה, גוחח מימין) (בפרופיל, בראדלי מרליןגנ
 (מימין הצבאי. בית־הדין חברי בהם מביטים מנגד, האחרים. הנאשמים ולשמאלה כשלימינה

פריד. יורם (מיל.) וסגן-אלוף פריש, אברהם סגן־אלוף הנשיא לוי), ברוך אל״מ הגדנ׳׳ע מפקד של (אשתו לוי זאבה סגן־אלוף לשמאל)

היא מה יותר או פחות שידעה היחידה
 סי־ נדירא, אחמד היה הקורס אהובה •

מרוקו. בממשלת נימסר
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