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 בעמוד מופיע בצד חוק הכותרת תחת
 בעריכת חדש, מדור זה גליון של 67

 לענייני העורכת אלון, אילנה עורכת־הדין
 יטפל הוא הזה. העולם של ופלילים חוק

 זכויותיו מהן : בה נתקל אזרח שכל בבעייה
והחוק? המישטרה כלפי
 מיקרה מוכיח כזה מדור שדרוש כמה עד

אודטה :אחרת לחברודמערכת שקרה
לגברים. לא המדור בעלת הנין,

 אופייני. סיפור לי הביאה השבוע
ה כסיגנונה אודטה, מספרת

: מיוחד
 הבא הסיפור את רסן. בלי משתולל חלם
 לאיזו יצוץ שלא כדי שמות, ללא אספר

 בלילה אותי לקחת המבריק הרעיון שוטרת
״בתפ שוטרת העלבת בגלל לאבדכביר,

 כזה. משהו או העיתונות, דפי 'מעל קיד״
 על אותי מזמינים אם יודעת. אני מה

עלי ומאיימים חשובה, לא טענת־שווא

 עקשניים, זקנים איך. ידעתי לא אבל לו,
 היו לא עדיין מהודרת, בסביבהת־מגורים

 האחר בנשק לו הרבצתי אז בקאריירה. לי
 הג׳ורה. — שברשותי והנורא הקטלני
 להיזכר. אלוהי פחד — פה עליו פתחתי
 וקצוב, מדוד שקט, באופן עליו סיננתי

 קאראט. וארבע עשרים וירוק, טהור רעל
מוות! — החיים את לי הרגיז הוא

שב כיוון נורא, אותו שהעלבתי נראה
 איך עיני מול ראיתי שניה של שבריר

 כל ועל נושך. כלב הופך הדביק הלמל׳ה
וקל בקלונו ראהו אולי שמישהו מיקרה,

 יודע, שמי ספק כל להסיר כדי קלתו,
 לי לערוך התחיל — מישהו בלב הנץ אולי

השמיים. לב עד הגונה שערוריה

 הלגיטימית. זכותו להתפרק. זכותו לעשות.
 לעשות. מה אלי. מיכתב שיגרה המישטרה

הלגיטימית. זכותה עניין. לבדוק זכותה
 להתייצב למישטרה, הזמנה קיבלתי

הרישיונות. כל כשבידי ״דחוף״
 העסק, על החתומה לסמלת טלפון הרמתי

 אני סיבה. ומאיזו דרסתי, מי את לברר
 לציין שוכחת ולפעמים עסוק, בן־אדם

שלי. רשימות־הקניות בין כאלה אירועים
 אחר- לי. לגלות בכלל רצו לא תחילה

הס האשמה. מה לי הסבירו התרצו, כך
 העניינים, כל את בדיוק לסמלת ברתי
 כזה לחנטריש גם אבל הבינה, דווקא והיא

התבוא־פה־אצלי. בשיטת עובדים הם
 עד מהרצליה אבוא שאם חשבו? מה

 בדרך פעם חמישים אטעה דרך־לוד(!),
 לא מחלפים מיני כל עם הלוהט, בחום

 להשאיר מי עם מהבעייה אשתגע מוכרים,
 בלוח־הזמנים אחת שפגיעה התינוקת את

 אשרוף שלמה, יממה לי הורסת שלה
 חדשות? ״עובדות״ יצוצו ואז יקר, בנזין

 כבר כזה טימטום לסגור בשביל טלפון
? לפיקנטריות שם פנויים אנשים ? טוב לא

 כנראה. לחם, זה כזה, עניין להם נופל
 שלי כשאמא שאבוא ״הנחה״ לי עשו

 לא בתי את אני כי מחוץ־לארץ, תחזור
אחר. אחד אף עם משאירה

 כשבידו בעלי של עובד שלחתי בינתיים
 שמעו כבר הרי הסיפור ואת הרישיונות,

לרס״ר. הספיק לא זה אבל ממני.
״אישית!״ הטעימה, ״אישית,״

 רשימת־הבלהות ואת כלום, לי עזר לא
 וכל שאין, הזמן הדלק, עם לעיל שמניתי
 עבור לשכוח ולא לעבור. נאלצתי הבלגן,

מה!
 ואני לי, אמרה חוקרת,״ ״כשהמישטרה

 ״אז הקפקא, ביגלל המקום על השתגעתי
לה.״ להפריע אסור

 איזו ״חוקרת!״ לי. אמרה ״חוקרת,״
בל שלי! הזה בהקשר קג״ב של מילה
!״״חוקרת !סירנות !חרקות ! שים

 גברת אותי קיבלה אנשים בחדר'מלא
 פתח מכל בעוז מתפרצת וקולנית, עליזה

במדים.
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 בפיזדי- מיד״, אופיע לא ״אם במעצר
 מביתי, קילומטרים על קילומטרים ייץ,
לט כדי בדרך־לוד, התנועה מישטרת עד
 — בטלפון מייד שהסברתי מה שם עון
 פוזה מגיע כעת לספר שאלך מה על הרי
כיתת־יורים. מול

 כל על מיטענים מפוצץ התחתון העולם
 וגונבים פורצים רענן, עץ כל ותחת גיבעה

 בעד במיטתם זקנים רוצחים היום, לאור
 באלימות נשדדים אזרחים שיני־זהב, שתי

 כל למישהו יש במישטרה אבל נוראה,
 המתוחכם והידע במטרה הדבקות הפנאי,

ל כמותו מאין מזיק פושע לתפוס כדי
אני. — מדינה
 החל- אצל סדר תעשה מפכ״ל, מר אנא,
 ממך, מאוד בבקשה להם, ותסביר מאים,

 ישר, שכל בקצת להשתמש להם שמותר
מסו ״קייז״ בידיים להם נופל אם בייחוד

שכמותי. ומזיק בר־הוכחה, בך,
 שהולך ממה קשות להתפעל יכולה הייתי

 הזו האיומה הטירדה כל אלמלא כאן,
נחלתי. שהיחד,

 הבית, ליד משהו לקנות נסעתי אחד יום
 החניתי מאחור. שלה בכיסא יושבת כשבתי

 קדימה, הילדה את העברתי האוטו, את
רג על התענגתי בהגה. לשחק לה ונתתי

 יוצמח בא כשלפתע מאוד, מאושרים עים
הנוף. את לי והסתיר קשיש
 הנידנוד את החל אינגליש?״ ספיק ״יו

מקומי. בהיגוי הבלשנית, מהזווית המוכר,
 אני, נזקק. תייר שום לי נראה לא הוא
 העוגבני המבט את אבל 27 בת רק אולי,

שנה. 20 מזה מזהה כבר אני
 ובגסות. מוקדם, די בשלב אותו קיצצתי
 לגמרי. ״עיברית אמרתי. בני,״ ״עיברית,

״שלום !
 יוכדמזל זה אולי הספיק. לא זה אבל

שלי. בזמן ביס עוד נגס הוא שלו,
להת התחיל בסביבה?״ כאן גרה ״את
 לי בא פראית. בשינאה בו הסתכלתי עניין.

 הוא איך בכלל? מעז הוא איך לראש:
מעז!!! הוא איך מעז!
 לא רגע על אצלי ונפל שהוא ספק אין

 על בבלבתיות נשען כך על נוסף סובלן.
 כבר וזה היציאה, את חוסם המכונית, דלת
תוקפן. אקט

להרביץ רציתי לעשות? יכולתי מה

״הריטייג׳״ כעיתון הכתבה
סטיבנסון ועדלי האמפריי יוברט של המסורת

 כשהוא לצעוק, התחיל שלך!״ ״התינוך
 ״ראיתי בו. להאחז עניין פיתאום מוצא

הבירכיים!״ על איתו נסעת איך
ה המכונית בהגה המשחקת שלי הבת
 על הזמן כל ישובה היתד, באמת חונה,

 איך לראות יכול שהסתכל ומי בירכי,
שמיים. נוקבת צידקתו
 לגבהים. נסק הזקן החרמן של זעמו

 והתחיל החנות, לתוך עד אותי רדף הוא
 יודע לא ומישהו למיקרה שם, גם לצרוח
 אם — איתי קשר לו יש עניין באיזה

 מסיעה כשאני עושה אני מה יודעת אני
הבירכיים. על שלי הבת את

 עוד האיש אבל מהחנות, אותו גירשו
 אמוק של בעיצומו כבר היד, הוא סיים. לא

 גבר, רק טהור. סטאניסלבסקי מגזע צדקני,
 להשתולל יכול באשכים, ישר לו שפגעו

 נואש ברגע שהמציא ״הנוסעת״, בתי כך.
 עילה היתד, שלא ובוודאי בוודאי — אחד

בו. שאחז לטירוף מספקת
 ובחשיבות ועיפרון, נייר הוציא הוא

מכוניתי. מיספר את רשם מנופחת
 התקרית, על סיפרתי הביתה, חזרתי
 בים. דגים מיני כל יש ממנה. ושכחתי

 החיה מדי. מוקדם זו תקרית שכחתי ובכן,
 לניש־ מנוח מצאה לא הפצועה, הזקנה,

 למישטרה. מיכתב ושיגרה הנעלבת, מתה
מה במיכתבים. אז במיכנסיים, נושך לא

 חודש ״כבר גדול. בקול רעמה !״״שלום
 סוף־סוף הוד־מעלתה אותך, מחפשת אני

 חוויות לחלק התחילה מה?״ אז הגיעה!
בלהי האנשים כל נוכח שלי משפחתיות

 שתתה זה?״ על אומרת את מה ״אז טות,
 מרגישה החומר, בתוך רבה בבקיאות

 הלא־ בסרטים למעורבות מלידה זכאות
לעניין. נוגעים
 אז איתך? רישיונות־רכב הבאת ״לא
ה־פ-ע-ם!״ עוד לכאן ותבואי תלכי,

מסת סמכות של רעה בעליזות ש.רד,
 השריף, של הסגנית נחמדה, חוקרת אבת.
 ממני וקיבלה לעזרתי, באה זאת בכל

 שיכולתי, ככל בקיצור הסברתי, עדות.
 הביתה לעוף כדי לפרטים, להיכנס מבלי
 יכולתי לא גבי מאחורי שאפשר. ככל מהר
 ליד מתחקרת השריף את לשמוע שלא

 לי שעזר בעלי, של העובד את הדלת
 פיקנטיים, מאוד בפרטים לשם, להגיע
 מיש- את המוצאות של לעניין, לא ומאוד
 אולי אמת, זו אולי רכילות, זו אולי פחתי.

 יהיו בעלי של שהעובדים רוצה לא אני
 דקויות אלה אבל — חיי בפרטי מעורבים

המישטרתי. בתפריט מופיעות שלא
 ״תגידי,״ לי. קורה שזה האמנתי לא

 המיש־ בכל אחת סמכות אף ״אין שאלתי,
 בעלים לא? ובמה לטפל במה שתדע טרה

נפש, אותן רוצחים נשותיהם, את מכים
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 עינין ,מחוסר בזה מטפלת לא והמישטרה
 אחד ראש אין כזה דבר על אז ציבורי׳.

 את האיוולת, את שיבין המישטרה בכל
העסק?״ כל של והטימטום ביזבוז־הזמן

ברשעות. השריף חייכה ״לא,״
שיפו כושר על מדי גדול תגר קראתי

 נקמות. בלי עוברים לא כזה דבר ועל טה,
 עוד זו בחברתה, שלוותו את המאבד אזרח

 ״יהיה העמוסה. החגורה לתוך קרקפת
 שבזעם כיוון בסיפוק, לי חייכה מישפט,״

 לבזבז זמן לי אין כמה הסברתי עצור
 את יכנה כמוני יבחוש ולא שטויות, על

״שטויות״. תהליכיה, כל על שלה העבודה
 הסכימו לא זאת — שהתלונן החמור מי

 חסוי זה יודעת. לא אני היום עד לגלות.
 כבר שלו. כל'החסוי עם שימות וסודי.

 רוצה לא צדק, רוצה לא נקמות, רוצה לא
 העסק. מכל אותי שיעזבו רק רוצה כלום,
 לי שיש חושב אתה המפכ״ל, אדוני
? צ׳אנס
 מקווה אני אודטה. של סיפורה כאן עד

 גם החדש במדורה תענה אלון שאילנה
בו. המתעוררות השאלות על

מיכתג
מקליפורניה

 מאמריקה השבוע שקיבלתי מיבתב
נשכחות. לי הזכיר

 בכיר, קצין־מישטרה היה הררי שלמה
 מינהלת ראש והפך אלינו עבר כאשר

 ה־ שנות בראשית היה זה הזה. העולם
לפסי להתמסר החליט מכן לאחר ׳.50

 שם הפך לארצות־הברית, ירד כולוגיה,
 בשטח סיפרי־לימוד כתב ואף פרופסור

 חי והוא הררי, הרברט עתה שמו זה.
קליפורניה. בסאן־דייגו,
ה העיתון של קטע לי שלח במיכתבו

 הריטייג׳ עיר, באותה המופיע יהודי
 הרב של מיכתב פורסם שבו (״מורשה״),

 וסט־וירג׳יניה, מצ׳ארלסטון, קולר ישראל
 יהודי בעל-טור של כתבה על כתגובה
 ״דיעותיו :הנושא עיתון. באותו שפורסם

אבנרי״. של
 שנכללו עלי ההתקפות על מגיב הרב
 ההתקפות מסוג היו אלה כתבה. באותה

 מנגנון־ על-ידי נגדי המופצות הרגילות,
 ממשלת־ישראל, של הרישמי התעמולה
 שם. היהודית בקהיליה סוכניה באמצעות

 מתואר אני מהן. להתרגש מזמן חדלתי
 כעוכר־ישראל, כפאשיסט, כקומוניסט, בהן

חדש. בכך אין עוד. ומה כפורנוגראף
 במיכתבו חדש הרבה היה זאת לעומת

 ולהגנת להגנתי יצא הוא הרב. של
 במיטב ממשיך שאני קובע הזה, העולם

 ״אבנרי האירופי. הליברליזם של המסורת
ה המיפלגה של המסות במיסגרת פועל

 עדלי האמפריי, יוברט של דמוקרטית
 תמך שבועננו קיפובר... ואסטס סטיבגסון

ל דתי בשיוויון לנשים, בשיוויון־זכויות
 בנשו־ ביהדות, הלא-אורתודוכסיים זרמים

 להינשא יכולים שאינם למי אזרחיים אין
ל הצבאי המימשל בביטול דתית, בדרך

 הוא אומבודסמאן... ובמינוי בישראל ערבים
 בזכויות־ הסחף נגד המישמר על עומד

 ה־ כוחות של הניצול־לרעה ונגד האזרח
מישטרה.״

 שלמה- מעיר שנה,״ חצי לפני ״עד
 מפרסם זה עיתון היה ״לא הררי, הרברט
. !״לעולם כזה מיכתב

מיכתג
בברלין

 מאלה קיבלתי אחר מסוג מיכתב
ש מתל־אביב, ישראלית מורה שטרנברג,

 מיכתב של העתק זהו בגרמניה. ביקרה
בברלין. היהודית הקהיליה ליו״ר ששלחה

בי בעת כי מספרת שטרנברג הגברת
ב בברלין, היהודית הקהילה בבית קור

 רק שלו בסיפרייה מצאה פאזאנן, רחוב
 כאשר הזה. העולם של ישנים עותקים

 לה נאמר החדשים, הגליונות היכן שאלה
 מכיוון השבועון, את מזמינים אין שוב כי

חשוב״. ש״אינו
 ל־ במיכתבה מודיעה הישראלית המורה

 שבועון הוא הזה העולם כי הקהילה יו״ר
ה על מדווח שהוא מאחר מאוד, חשוב
הפ זוהי ״שמא בישראל. השונים זרמים

 ?״ אופוזיציוני כתב-עת של לרעה לייה
היהודי. העסקן את שאלה

ריטורית. שאלה קוראים לזאת
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