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 בעולם. הידועה גרג בשיטת )0מ£00( גרג״ ב״אולפן
 העברית הקצרנות מחבר בר־קמא׳ חיים מר בידי ההדרכה

רג בשיטת  החינוך. משרד ע״י המוכרת ג
נובמבר. בראשית בתל־אביב
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ב בי א ל׳ ה ,5 גורמן רח׳ בר־קמא, :ת פ ״במעלה״ בי׳׳ס :חי

 מאקאברי, חוש־הומור בעל קורא אותו
 שנה־טובה לברכת כמען בנו דודקא שבחר

 המבוקש לרפואה הסטודנט נויפלד, לוי בשם
מענ תופעה אולי איפיין המשטרה, על-ידי
 הזה העולם פירסם מאז חדשיים, מזה יינת:

 החקירות על הגילויים את לראשונה )1353(
ה בתודעת נוצר רציהות־העוזי, בתעלומת

ה מהלך ובין הזה העולם בין קשר קהל
חקירות.
 קשר של מהותו היתד, לא המיקרים ברוב

 מכתבו שמעיד כפי ומוגדרת, ברורה זה
מד לנגי, יעקבי הד״ר של שופע־האירוניה

 במחלקה הטפילים) (תורת לפרזיטולוגיה ריך
 תל־אביב. אוניברסיטת של למיקרוביולוגיה

לנגי: הקורא כותב
 את בקביעות קורא אני כחדשיים ״זה

 שהעולם למסקנה והגעתי המרתק, שבועונכם
 המודפס היחידי הסאטירי העתון הינו הזה

ו בריא חוש״הומור במדינת־ישראל. כיום
מהמאמ אחד כל שורות מבין מפעפע תוסס

 יכול איני ופשוט והמגוונים, הרבים רים
 האוזנר, גדעון מר אליכם נטפל מדוע להבין

 הצעת ניסוח את לסיים אותו המריץ -ומה
חוק־לשון־הרע.

 כתבי נחונו הומור בחוש רק לא ״אך
 מלו, ענודה. בעודף גם אלא שבועונכם,

 לוי פרשת על מאמריכם סידרת את לדוגמה,
 ).1360 ,1355 ,1353 הזה (העולם נויפלד
 של עיטור חייבת והמשטרה יתכן אמנם
 אלמוני שוטר לאותו לא ודאי אך כבוד,

ל אלא כדבריכם, נויפלד, לוי את שהמציא
 הענווה פתאום מדוע הזה. העולם מערכת
הזאת?

 הרי לו. לראוי הכבוד את נא ״ניתן
 פיר־ )1353( הזה שהעולם אחרי זה היה
.סם .  תעלומת של המקצועי הניתוח את .

 השתכנעה שהמשטרה הרציחות... שלושת
 רוצח־העוזי לתפיסת היחיד שהמפתח בכך
 הזה, העולם פירסם אותה בתיאוריה הוא

 עשוי במדינה בלבד אחד אדם כי שטענה
 הסטודנט — התעלומות לפיענוח לתרום

 כתבתם בדיוק כך נויפלד. לוי מרמת־יצחק,
 לפני בשבועונכם שנתפרסם המיוחד, בדו״ח

כחודשיים.
למס מגיעים אתם דו״ח אותו ״ובהמשך

 בעמודים המתפרסמות העובדות ,שפע קנה:
 האפשרות את דווקא מחזקות לראשונה, אלה

 בורח ומסתתר, חי נויפלד לוי השלישית:
 קשריו בשל ומהמשטרה, ממכריו ממשפחתו,

לרציחות־העוזי.׳
 כפיתם שר,לעגתם, אחרי נחמד. ״באמת
 חסרת־ משטרתנו את (כדבריכם) ודירבנתם

ה אחרי לחיפושים ואובדת־העצות האונים
 פיכם את ממלאים הינכם נויפלד, לוי חשוד

 מבלי ובתום־לב, נדיר ובחוש־הומור מים
ה את להעלות מעזים אתם עפעף, להניד

 מי? באמת, — רצח? שהוא אמר מי קושיה:
טע הרבה בענוזתה המשטרה לדבריכם, הרי
 לתעלומות המפתח נמצא בידו כי רק נה

העוזי? רציחות
 ממש אחת, פנינה עוד מצאתי ״והנה
 אנו כאן בסידרה. האחרון מהמאמר אירונית
 ישראל ש,למשטרת שמים, שומו למדים,

 לוי כי ממשית, הוכחה של צל גם ולוא אין
.מרציחות־העוזים לאחת קשור נויפלד . . 

 היה אולי (וכאן למשטרה לה שיש מה כל
 תילי־ הם הזה) ולהעולס להוסיף: מתאים
 קלו־ בחלקם וניחושים, השערות של תילים

החוד במשך שיכנעה בעזרתם מהאוויר, טים
 נויפלד לוי כי הציבור את האחרונים שים

הרצח.׳ מקרי שלושת בכל קשור
 המסיימת הפיסקה היא במיוחד ״אקטואלית

 אגי־ ברשותכם בסידרה. המאמרים אחרון של
 ,קשה קלים: בתיקונים פארודיה בצורת שה

 אם הזה העולם של דמותו תהיה מה לתאר
 את ויסגיר נויפלד לוי יופיע אחד יום

 מאווירת פחד כיי אז לטעון יוכל הוא עצמו.
 יתכן הסתתר. ■ולכן סביבו שנוצרה יילינץ׳

 לעזאזל. אחר שעיר הזה העולם ימצא שאז
 בארץ שבועונים מספר עוד נעלמו סוף־סוף

עקבות.- להשאיר מבלי האחרונות, בשנים
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