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 שכוחה בינלאומית, אחריות תעודת שעון לכל
 מהשירות נהנה והוא ארצות, 156ב־ יפה

 טיסו. של •הבינלאומי
ק הרב רח׳ ת״א:  ;5 קו
.32 פרץ ל. י. רח׳ :חיפה

ז1350ז 510£8^1
 תאריכון. . לצלילה אוטומטי.

ל״י ג65מ־ החל י המחיר

במדינה
)48 מעמוד (המשך
 יד שהשתרבבה עד נחמד. אבל צפוף,
האידיליה. לתוך החוק

ש במדים שוטרת בצורת הופיע הוא
 לרחוב היוצאות הסימטאות מאחת הגיחה

 חסון, מספר יד,״ הרימה ״היא בן־יהודה.
 ביקשה והיא עצרתי לעצור. לי ״והורתה

 נתתי.״ תעודות־הרכב. את
 יעדו־ שושנה השוטרת, לו הודיעה ואז

 בחלק נוסעים להסיע לו אסור כי קה,
 על נלחם חסון מכוניתו. של האחורי

 הוא כי והודיע כבוד־התכולה־הפתוחה,
 לקח ותמיד מיספר חודשים כבר בה נוהג

האחורי. במושב נוסעים
במ התרשמה, לא שושנה שוטרת אך

 רושמת את ״מה לרשום. החלה זאת קום
 הצד, מן יפה האשה התערבה י״ ראפורט

 שבמקרה יודעת ואני שוטרת, אני ״גם
 ראפורט.״ לו מגיע לא זה

 המקצועית. הקנאה לפעול החלה כאן
מ שושנה שוטרת דרשה נשית בתקיפות

״אפ והוסיפה: להתערב לא יפה שוטרת
 השוטרת תעודת את בבקשה לקבל שר

?״ שלך
 שאת פתאום ״מה מסרה. לא כמובן יפה
 ענתה !שלי התעודה את ממני תקחי

 בתפקיד שהשוטרת היה הסוף קצרות.
תפ שלאחר השוטרת של בעלה את שלחה

המישטרה. בתחנת מייד להתייצב קיד
 מגולל הביתה,״ אשתי את ״החזרתי

להתייצב ״ונסעתי הטיול, המשך את חסון

חסון כעל־נהג
רישיון!״ בלי ״סע

 אמר הוא תורגמן. אברהם סגן־ניצב בפני
 לי שאסור בגלל עבירה שביצעתי לי

מאחור.״ נוסעים לקחת
 לו מותר אכן כי חסון לו כשהסביר

בדר קצין סגן־הניצב שלח מאחור, להסיע
המכונית. את לבדוק פקד גת

 ״והודיע חסון, ממשיך חזר,״ ״הפקד
 במושב נוסעים שני להסיע לי שמותר

 הודה תורגמן, זה את כששמע האחורי.
 שהוא אמר אך טעתה שהשוטרת מייד
 צייתתי שלא מפני הרישיון את לי לוקח
 עלי איים גם הוא שוטרת. להוראות תיכף
 את לו ואביא הביתה מייד אסע לא שאם

אותי.״ יעצור הוא אשתי
מילכוד. התפתח זה בשלב
 להביא לנסוע יכול אינו כי טען חסון

 נטל תורגמן שהשוטר מפני אשתו, את
 הבכיר הקצין הרכב. רישיון את ממנו
 .בלי ״סע :מוזרה בדרך הבעייה את פתר

לו. הורה רישיון!״
 הם ״ואז יפה, את הביא נסע, חסון

 מספר הוא אצבעות,״ טביעת ממנה לקחו
 ולא פושעת איזה היתה ״כאילו בתדהמה,

תור הוסיף עוד לדבריו כמוהם.״ שוטרת
״את מאיים: בטון לאשתו ואמר גמן

 לגרום עלולה הזאת הפרשה למה יודעת
לך!״

 התגלה לסיפור, תגובה להשיג ניסיון
 סגן- של מזכירתו :בלתי־אפשרית כמשימה

 חולה הוא כי הודיעה תורגמן אברהם ניצב
תגובה. לקבל אי־אפשר ולכו

1687 ומה הומלס50


