
דו אחו קנאי בעל של דרמתי מיו
 המכונה הכושי, ),38( כהן (״הכושי״) מה
 הוא אף הנמנה השחום, עזרו בשל כך
 הכושי ברחובות. המוכרות הדמויות עם

ידוע. מוסכ׳ניק הוא התימני
 טובה סיבה כהן לשלמה שהיתה נראה
 בניידת- כי קצין־המישטרה. אחר לרדוף

 רחובות מישטרת מפקד ישב לא המישטרה
 לבוש־ כסוף־השיער, הקצין ליד לבדו.

 צה״ל, של רס״רית־צנחנים ישבה המדים,
כהן. חסצי־בה

לפני שנתפרסמה ,35ה־ בת חפצי־בה

 מ־ אליה הנושבת רוח־הקידמה שמא או
 שע־ את מקום, מכל י שבה מזסדות־המדע

 ישראל, של ביותר העסיסיות רוריות־המץ
רחובות. דווקא מאז־ומתמיד לה סיפקה
 את בשעתן העסיקו אלה מפרשיות כמד.

 הרומן פרשת עדיין זכורה כולה. המדינה
ה כיתת לתלמיד הנשואה המורה בין

 מבתיהם ברחו כשהשניים שלה, גימנסיה
 זכורה להינשא. וביקשו וממישפחותיהם

 או ,וד,לוליטה המונית נהג פרשת גם
צמד על לאחר־מכן, שהתבדתה השמועה
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גו״בו וב־פקו וחובות, מיישמות מפקד

 הראשונה ״האמא בהיותה שנים כשבע
 הרודף, של אשתו היא בצה״ל,״ שצנחה
כהן. שלמה

 ברחובות- שהתנהל סוער מירדף ואותו
ה אחרי הבעל רדף שבו באר־יעקב,

 מפקד בחברת אשתו ישבה בה מכונית
 אחת את הוליד עירו, של תחנודהמישטרה

 ערי מכל שרחובות, הפיקאנטיות הפרשות
 ביותר הראויה העיר אולי היא ישראל,
להתרחשותה. זירה לשמש

 פייטון־פלייט
ברחובות

ה אסקורט״ ה״פורד כונית •1*
 כחול- בציבעי הצבועה מישטרתית, ■•!
ה ברחובה עצומה במהירות דהרה לבן,

 הפעלת תוך באר־יעקב. העיירה של ראשי
 פנתה היא ובחריקת־צמיגים, צורמני צופר

 הצדדיים הרחובות בין חדים בסיבובים
 המטיילים השלווה. העיירה של הצרים

 באר- ברחובות להנאתם ששוטטו הבודדים
ב 17ה־ החם, השבת יום בצהרי יעקב,

 ניידת- דהירת מפני בבהלה נרתעו אפריל,
 המידרכות. על לעלות ומיהרו המישטרה,

ש המכונית, אחרי בתמיהה הביטו הם
ענני־אבק. מאחריה העלתה
 בין השמועה פשטה ספורות דקות תוך
 מיר־ עורכת ״המישטרה העיירה: תושבי

דף.״
ב לחלוטין. ישונה היתד. המציאות אך

 מירדף- התנהל אומנם העיירה רחובות
הטלוויז סירטי-הבלשים בנוסח מכוניות
 היא מכוניודהמישטרה שלא אלא יוניים.

 או שודדים של מכונית אחרי שרדפה
 היא מכונית־המישטרה, נמלטים. עבריינים

הנרדפת. שהיתד.
מכו דהרה מכונית־המישטרה בעיקבות

 בביצועי- נפל לא שנהגה לבנה, פדו נית
 מנהגה נסיעתו, ובמהירות שלו, הנהיגה

 המראה הבורחת. מכונית-המישטרה של
 ב- נמלטת מכונית־מישטרה של המוזר,
 פליאה עורר אזרחית, מכונית עם מירדף
 לי ניראה ״זה אחריו. שעקבו אלה בקרב

 מבאר- עד־ראייה סיפר לטבע,״ בניגוד
 רודפת שהמישטרה כבר ״ראינו יעקב.
ו חראקה ראינו פיתאום פושעים. אחרי

 אזרח לראות התפלאנו צפירות. שמענו
קצין־מישטרה.״ אחרי רודף

 את זיהו מעדי-הראייה חלק ואומנם,
היה הנרדפת. מכונית־המישטרד, של נהגה

2 8 ........! י ! ■וו! י

 מיש- מפקד גרייבר, אליעזר רב־פקד זה
 בכבודו־ובעצמו. רחובות טרת

של־ ישב אחריו שדלקה הפדו במכונית

 של כ״פייטון־פלייס תוארה תא
 לפני כבר רחובות כבשה ישראל״

 מתחרים. ללא בו מחזיקה היא ומאז שנים,
 ריח זה האם לכך. גורם מה לדעת קשה

הדרומית, העיר טובלת שבהם הפרדסים

בנעוריהם, חפצי־בה ורעייתו כהן (״הכושי״) שלמהלבעל דבשת
 הצעירים שני שנישאו. קודם בנגב, הטיולים באחד

 חפצי־בה, של בזכותה בעיקר בעיר, מפורסם זוג בשעתם, היו, מרחובות, התימניים
בנים. לשני לאס היתה שכבר אחרי צנחה אשר בצבא־הקבע, כצנחנית שהתפרסמה

 ה- אחת לבת שנולדו הכושיים התאומים
 אלה, פרשיות בעיר. הניכבדות מישפחות

להת שיכלו דומות פרשיות תריסר ועוד
ה פייטון-פלייס סיפורי עם בשקט חרות

 אלמגור, דן את בשעתו הביאו נודעים,
 הפיזמון את לחבר בעצמו, רחובות בן
מרחובות? אנחנו אס מה אז

 ו־ רחובות של מפקד־המישטרד. פרשת
ב העיר את שהסעירה רס״רית־הצנחנים,

 אחד אף ביישה לא האחרונים, שבועיים
הקודמים. רחובות־פלייס מסיפורי

 שפתח מוזר, מירדף לאותו שקדם מה על
 סיפר לא-פחות, מוזרים אירועים שרשרת

 אחרי אחדים ימים כהן, (״הכושי״) שלמה
:המירדף

 באה בשעות־ד׳צהריים, שבת, יום ״באותו
כ שוטר, בלוויית חפצי־בה, אשתי, אלי

 אנחנו ילדינו. את לראות כדי מנהגה,
 אחרי מחפצי־בה נפרדתי בנפרד. חיים

 של כמאהבת משמשת היא כי שגיליתי
 רחובות. מישטרת מפקד גרייבר, רב־פקד

להת עברה והיא מהבית, אז אותה זרקתי
 שלושת שעדיים. בשכונת הוריה עם גורר

אתי. נמצאים ילדינו
 ;לה מותר כי פסק הרבני ״בית־המישפט

 בשבוע, פעם אצלי הילדים את לראות
 מאיים שאני במישטרה התלוננה היא אבל

 הילדים. את לראות לה מרשה ולא עליה
 רב־פקד אצלי החרים תלונתה בעיקבות

 אצלי הנמצא שלי, האקדח את גרייבר
 בכל שוטר לה הצמידו אחר־כך ברישיון.

אצלי. לבקר באד, שד,יתד, פעם
ו הכושי ממשיך שבת,״ יום ״באותו

 חם׳. ,על אותה לתפוס ״החלטתי מספר,
ה עם תיפגש שהיא הרגשה לי היתד,
 שהיא אחרי שבת. בכל כמו שלה, מאהב
 לקחתי ילדינו, אצל הביקור את סיימה

 תחנת- אל ויצאתי בן־אחי של מכוניתו את
 ל- לחכות החלטתי ברחובות. המישטרה

אח קצת. חיכיתי אחריו. ולעקוב גרייבר
 שוטרת, עם גרייבר יצא זמן כמה רי

 נסעתי שלו. אסקורט ד,פורר למכונית ונכנס
 באחד השוטרת את הוריד הוא אחריו.

 היה זה לנסוע. והמשיך העיר, מרחובות
 הרחובות אחת בפינת שחשבתי. כמו בדיוק
 נכנסה היא חפצי־בה. אשתי, לו חיכתה

 לכיוון פנו והם שלו, למכונית במהירות
לתל-אביב.״ מרחובות היציאה

ה חלוקות אחר־כך, שאירע מה על
ב לאוזן מפה העוברות השמועות ריעות.

 תושבי פני על חיוכים ומעלות רחובות,
 המישטרה מפקד יצאו כאילו סיפרו העיר,

מ־ באחד האביב את לבדוק והרס״רית


