
35*255!וכתומה סימטרית קרחת
ברמת־הגילן. אי־שם בחיל״התותחנים המשרתת אג״ם, קצין פקידת רי,

 נעצרת ברחוב, עוברת שהיא ך*
 רמזור כמו נראית היא התנועה.

 מסנוור, כתום צבוע שיערה מהבהב,
 ובאמצע קרחת ראשה צירי משני

כרבולת.
 אדל אילו ומובן טיבעי היה זה כל
 בסוהו מתגוררת היתה 19ה־ בת תמרי

 לונדון. של בווסט־אנד או ניו־יורק של
 אפילו ויפה טוב להיות היה יכול זה כל

 או דיזנגוף ברחוב מסויימים בקטעים
 רחוב בסביבות תל־אביב, נמל ליד

 הראש בעלת שאדל, אלא יורדי־הסירה.
 כשהיא מקום לכל הולכת הזה, המדהים
צה״ל. במדי לבושה
 כחיילת, מתחזה היא אין לא,

 חיילת מדי האופנה, שגיונות ולמרות
 כשהם ביחוד באופנה, אינם עדיין צה״ל

המגוחך. הכובע בחבישת כרוכים
 חובה, בשירות חיילת היא אדל

 בחיל־ אג״ם קצין כפקידת המשרתת
עוב ברמת־הגולן. איישם התותחנים,

 לה מפריעה לא בצה״ל שירותה דת
 כשהיא גם פנקיסטית להיראות כלל

במדים.
לי * ס א מ  ״נ

ת ^ היו פפולה' ל
 היא במינו. מיוחד טיפוס היא דל̂ 

ילדת מנווה־אביבים, בת־טובים

 נקידת תמו׳, אדל הח״דת
 רא בגולן, אגייס קצין

ותות  ההובעה עד מו
במדיצה״ל גם הפאנקיסטית

 האמיד איש־העסקים שאביה שמנת,
הגימ בוגרת די, בלי עד אותה פינק
ס היוקרתית נסיה אנ ברמת־אביב. אלי

 נווה בבנייני נמצא הוריה בית
 מהבניינים בתל־אביב, לוויטן שברחוב
בעיר. ביותר היקרים
 מה לעשות לעצמה מרשה היא
 היו לא שאחרות מה בדעתה, שעולה
לעשות. חולמות
 יותר לפני נפטרה ארל של אמה
 במח. שטף־דם בגלל שנים משלוש

 נותרה לאמה, קשורה שהיתה אדל,
 היא אביה על ומבולבלת. יתומה

 ולא לו, שבא מה עושה ש״הוא אומרת,
 לחלקי־ חברה לו יש בדיוק. לי מספר
בבנק." כסף והרבה לרכב חילוף
 אומרת היא שעליו ,21 בן אח לה יש

 לה ויש וגיבור", וחייל ״צנחן הוא כי
 של הראשונים מנישואיו ,29 בת אחות
 וקצת ״נשואה אדל לדברי שהיא אביה,
מאחי״. גיבורה פחות

ס י״א כיתה סיימה היא אנ באלי

שלי ציונים ארבעה שלה כשבתעודה
 פיתאומי. באופן אמה נפטרה ואז ליים,
 ״לאמא מספרת: והיא לאדל, קרה משהו

 משום־מה, הבגרות, חשובה היתה שלי
 לי נכנס חשוב. היה לא זה שלי למרות
 אני אמי של ולזיכרה שלכבודה לראש,
 טובים ציונים עם י״ב, לגמור חייבת

 עפה הייתי אמי, אילמלא בבגרות.
 אותי, שיעממו הלימודים מבית־הספר.

אנס הנהוגה המגוחכת המשמעת אלי  ב
 לחופשי, לצאת לי בא לי. הפריעה

 מיסגרת בתוך כבולה להיות לי נמאס
הלימודים.

 לרחוב, לצאת תוכניות לי ״היו
 כשאמי אז, אבל בית־הספר. את לעזוב
 למיבחן באתי לאמביציה. נכנסתי מתה,

 היה המנהל עשר. והוצאתי במתמטיקה
 מסוגלת שאני האמין לא הוא המום.

 הציונים כל בכלל, כזה. ציון להוציא
 חשוב היה זה כי טובים, בבגרות שלי
לי."

כי אדל החליטה השמינית בתקופת
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