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ספר הוא באנגלית, בישראל, ומי מי
פרטים בו למצוא אפשר מאד. שימושי

בעמדות- המחזיקים ישראלים מאות על
מיהן — השובים בתחומי־החיים מפתח

בעבר. עשו מה נולדו. מתי נשותיהם,
מקי׳ המיזרחן ליד הספר הגיע כאשר

(״אהרונצ׳יק״) אהרון שער־העמקים, בוץ
הוא כהן בעניין. בו עילעל הוא כהן,

תי חומר של מושבע ואספן היסטוריון
אחד על פרטים בספר חיפש הוא עודי.

כהן היסטוריון
מחדל 150/0

אותם. מצא לא הוא הערבים. מידידיו
ה דפי כל על כהן עבר גובר בעניין

אחד. ערבי אף בו שאין וגילה ספר,
 מחדל על דעתו את ואחרים. ?{רבים

ה שכתב ברשימה כהן אהרון גילה זה
:המישמר בעל חודש

מו שבספר העובדה, עם להשלים ״אין
 150/0כ־ בעוד בילבד, יהודים על מידע בא

 אין ואחרים, הערבים המדינה, מאוכלוסי
אלה. בספרים השתקפות כל להם

ב גם .העיר כבר אלה שורות ״כותב
 הפוליטיות־ ההשלכות על אחרות דרכים

מח של והחינוכיות־רעיוניות ממלכתיות
 — הצלחה׳ ללא ,ניסינו, הנימוק זה. דל

 הלא־יהודי בציבור גם כלל. תופש אינו
 מאות לפחות מצויים ישראל שבמדינת

 בתחומי בולטים ופעילים אישי־ציבור
 ספרות חינוך, כלכלה, ותרבות, חברה

 יהיה ניתן כי שחשוב וכר, לסוגיה ואמנות
אוידותם. מידע להשיג

 מצוי הבריטי המאנדאט בתקופת ״כבר
 (״מן הארץ ערביי של ומי מי ספר היה
 באישי ומי מי — פלשטין״ לרג׳אל הוא

 שערביי וחומר חל ).1945/46 אדץ־ישראל
 להיות וצריכים יכולים מדינת־ישראל

ה שבישראל. זה מסוג בספר כלולים
ה המחדל בתיקון אולי הכרוכים קשיים
 כדי בהם אין ואופן סנים בשום אמור,

המשכתו.״ את להצדיק

כי חיים דר
הניידת הוריני

י ■
 בעוד כי האמין; השופט

גפו, מאחרי כבולות ידיו
 מכיסו החשוד הוציא

והשליכה♦ מעטפה
 קטנה מעטפה מכיסו להוציא אדם היכול

 קשורות ידיו בעוד כיסא, מאחרי ולהשליכה
בוי מאחרי באזיקים ג

 אקרובט של זריזות תרגיל זה אין לא,
 יום־הולדת, במסיבת קוסם של או בקירקס,

ה בכתב־אישום עובדות של פירוטן זהו
לעירעור. עומד

בן חגאמה, יוסר* נאשם זה בכתב־אישום

 בניידת הוסע עת כשנתיים, לפני כי ,23ה־
 מאחרי באזיקים אסורות כשידיו מישטרה

 מאחרי ולזרוק מכיסו, להוציא הצליח גבו,
כדורי 80 ובה מעטפה הניידת, ספסל

מוזאדון.
 הוא מתאדון מוזרות. תנועות עשה

 באמצעותו לגמול נהגו אשר מסוכן, סם
 האחרון בזמן כי מסתבר, לסמים. מתמכרים

 המרפא״ ״סם את לבקש אנשים התחילו
 מבוקש ל״חומר״ המתאדון הפך וכך דווקא,
בשוק.

 ברשותו כאשר סוהר, נעצר באחרונה
סיגריות. בקופסת שהחביא נזתאדון כדורי

 יפו, ממישטרת חנינה, אברהם רס״ר
 את עצר הוא כי בית־המישפט, בפני סיפר

 בשעה היה הדבר כייסות. בחשד חגאמה
 של שיגרתי סיור בעת בערב, השביעית

מש חגאמה החל שנעצר אחרי הניידת.
 במישהו, לפגוע ממנו למנוע כדי תולל.

 באזיקים העציר ידי את חנינה אסר
גבו. מאחרי

תנו ועשה להשתולל המשיך העציר אך
 להוציא מנסה הוא כאילו מוזרות, עות

מכיסו. משהו
 את שהורידו אחרי ;מרצות. הכחיש

 בניידת, חיפשו המישטרה, בתחנת החשוד
מזתאדון. את שהכילה המעטפה את ומצאו

 לחגאמה, שייכת היא כי השוטר, ידע מייד '
 באותו שהוסע הראשון היה שהוא מפני

 אותו ראה לא אומנם איש בניידת. יום
 מתפתל אותו ראו הרי אך הסם, את זורק

 מנסה כאילו תנועות, ועושה הריצפה על
בכיסו... הנמצא ממשהו להיפטר

 ידע לא הוא נימרצות. הכחיש חגאמה
 שום בכיסו היה לא סמים, על מאומה

 אותו שהאשימו מאחר זה. מסוג דבר
 לפני הרי אחר, אדם של מכיסיו בגניבה
 כיסיו את לרוקן ניסה לניידת, שעלה

 של מרכושם מאומה שם שאין ולהראות,
אחרים.
 כי החליט אלוני, שאול השלום שופט

 שלפיה המישטרה, לגירסת מאמין הוא
 של מכיסו הניידת לריצפת הסמים הגיעו

• הכבול. חגאמה
 מחאה אחרי מצטברים. העונשים

 שאינו כך על ועמידה הנאשם, מפי נוספת
 של מאסר עונש השופט לו פסק אשם,
 של מאסר עונש והפעיל חודשים, שישה

 שהיו תנאי, על מאסר חודשי ארבעה
 קבע, ואף אחר, בעניין חגאמה נגד תלויים

מצטברים. העונשים כי
 להתקיים עתיד זו החלטה על העירעור

כהן. בנימין השופט לפני כשבועיים בעוד

הזוי
הגברים ציידת

בהידור, מתלבשת היא
 הקפה לבית־ נכנסת

 הכבדים על ומתלבשת
בשטח הפנויים

 לקיר. צמוד פינתי, שולחן ליד ישב הוא
מכו חומה, חליפה לבוש נאה, צעיר, גבר

בעיתון. ומעיין יקר סיגר מעשן בדת,
ה והמלצר לבית־הקפה, נכנסה היא
 בחורה היא, לשלום. בראשו ילה נד וותיק
 ׳הנטויה כחולות עיניים בעלת .30 כבת

 קטנים. עגילי־זהב ובאזניה מעיל־פרווה,
 בבי׳ת- היושבים את במבטה סקרה היא

ה של דמותו על נעצרו ועיניה הקפה,
 ואז היססה, לרגע בפינה. ׳שישב צעיר
 ״אפשר בטוחים. בצעדים לעברו פסעה
שאלה. לידך?״ לשבת

 הקפה ספל מעל ראשו את ׳נשא הצעיר
 העיף אחיר״כך מופתע. בה והביט שלפניו

הפ הרבים י בכיסאות רב־משמעות מבט
 אמר, רוצה,״ א׳ת אם ״שבי, מסביב. ינויים

בעיתון. לעיין והמשיך
 רגע ישבה הבחורה 1 ככר" ״נפגשנו

 ׳וגילתה מעיל־הפרווה יאת הסירה מולו,
חפי שלפה מארנקה חטוב. גוף תחתיו

 ציפור־ בעילת יד והושיטה סיגריות סת
 מציתו לעבר אדום, צבועות ארוכות, ׳ניים
 שאלה. ?״ להשתמש ״׳אפשר הצעיר. שיל

 והשניים שלה, הסיגריה את הצית הצעיר
בשתיקה. שוב ישקעו

 את הבחורה שאלה אחדות דקות כעבור
 אותך מכירה לא ״אני הנדושה: השאלה
י״ מקום !מאיזה

 אמר !אחר,״ בבית-קפה כבר ״נפגשנו
 בעיתונו, לעלעל והמשיך ׳ביובש הצעיר
בחוסר־מנוחה. הפעם

)48 בעמוד (המשך

............ .1 1 * ' * #. ״11, * 1 1 1 # 1 1

עז׳1111 וליחיד•□ בסיטונות ושיווק יבוא

 456351 טל . 57 המכבי יהודה דחי : אביב תל
 054-56274 ו$ו,על. הרצל דחי רחובות:

80270.טל ו24 הנשיא שדי הכרמל, מרכז : חיפה

־ מ \ ש1ך א ד
הגינסים אוסנת ̂ש״ ־*ו וד

 בישראל גם עתה
בעולם הפופולארי הג׳ינס

המקורי הג׳ינס
א׳ סוג ארצות-הברית, תוצרת

לווי□ קורדרוי מכנסי
1££ ,5 1 £ 8/ ^ <¥ 8\/ ,1 £ ¥ 1 $

ם * מכנסים סרבל חצי * סרבלי
 וקנווס קורדרוי פסים, לבן, שחור, ג׳ינס,

ם משובצות, פלנל חולצות צ׳רי סוו

בוקרים מגפי
ולגבר׳□ לנשים

80078 ¥ 8 0 ס¥ ס ארצות־הברית תוצרת \
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הפיע בהגרלת השבוע
 למציאות להפוך שיכול חלום

לירות מיליוןראשון פרס
ל72ו2.000הפרסים כל סך

למציאות להפוך יכול שלד החלום גם
הפיס מפעל _________________
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״מנדלה״ טפט ״רובקס״
טורדה של אחד קטלוג רק קיים שד חדש מלאי הגיע

מחיקויים. היזהרו ״רובקם״ שד הנפלאות הצלחות

215847 הזה העולם


