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 )58 מעמוד (המשך
 על כבר מונחות טרומיים, טים

וממ יושב רק הוא עתה שולחנו.
 כדי העיריה, של לרשיון תין

לבנות. להתחיל
 כשלושה לפני בעומר, ב״לג

בצ פרחחים כמה בחרו שבועות,
 הצריף להצתה. מתאים כיעד ריף,
 של המכירה ודוכן בלהבות, עלה

לוח גחלים הפך הסמים תחליפי
נקו אל ששבו הנרקומנים שות.

 בדאגה בצריף הביטו המיפגש, דת
חסר־אונים. היה ורייס

 הצריף אל חזר הוא החג אחרי
הלב מכוניתו את החנה המפוייח,

 לא דבר כאילו המקום, באותו נה
המכו חלון את פתח הוא קרה.
 המירשמים את לקבל והתחיל נית

 לא החדש הסידור לקוחותיו. מידי
 וגלי שכנים, אין לאיש. הפריע

 בעצם, למי, מתלוננים. אינם הים
 משוגע- שיש איכפת להיות צריך

כאלה. בתנאים לעוד המוכן לדבר,
מר לפקח יותר קל לשוטרים

 ה־ שייבנה עד המתרחש. על חוק
 שרידי על החדש, הטרומי מיבנה
 למכור ריים ימשיך השרוף, הצריף
 לתוכה דוחס הוא ממכוניתו. סמים

ד אדולן בכדורי מלאים קרטונים

 באחד פינקסים. ושני פרודורמול,
 למישרד־הברי־ דיווח רושם הוא

 למישטרה. דיווח — ובשני אות,
 פעולותי, כל על המדווח אדם ״אני

 בי יחשוד לא מם־הכנסה ואפילו
 בהומור. הרוקח מסביר לעולם,״

מוס עוד מה לגלות מוכן לא הוא
 נוטל הוא והאם במכוניתו, תר

 סב־ או עצמית, להגנה נשק עימו
שיר־קשר.
 השבוע בבקבוקים. סירופ

 הנרקומנים חדשה. שיטה הונהגה
 אלא אדולן, כדורי עוד יקבלו לא
 מחול אדולן — לשתיה נוזל רק

 השוטרים, חושבים כך, בסירופ.
 בבקבוק להבחין יותר קל יהיה

בסם. לסחור יותר וקשה המוסתר,
נר לשיקום המכון שיוקם עד

ב בפעולתו, דיים ימשיך קומנים
שמע אלא הנטוש. הנמל תחומי

 רק אלא כדורים, ישווק לא תה
בבקבוקים. סירופ

רכי אדם ד
ד11..זזע רע>ת3 ״,המין ח

 הגיע שימעוגי רדיד
 כותרות 7א מטיאורי בזיגדק

באספקת כחשוד העיתונים,

 הזה הסיפור מאחרי וגם
האשה את לחפש ~צריך

חו לפני השבת, מימי ״באחד
 מכל נח בבית, לי יושב אני דש,

 בעסק, עלי שעבר הפרוע השבוע
ש והנשים הבילויים מכל ושבע

״פת שימעוני. דויד סיפר בחיי,״
 ברוך והמפקח הטלפון, מצלצל אום

 תת־ניצב של מהיחידה ישכיל,
 אליו. אותי מזמין זיגל בנימין
והודי למישטרה, הגעתי למחרת

ביגלל אותי לעצור שרוצים לי עו

 לאישי- בחורות סיפקתי שכאילו
 שוחד בתור שלי, חברים ציבור,

עבו מהם קיבלתי וכאילו מיני,
הבחורות.״ תמורת מיכרז בלי דות
 הראשונה הפגישה היתר. לא זו
 אנשי עם הצעיר איש־העסקים של

 הכיר כבר הוא זיגל. של מחלקתו
 הוא שבה קודמת, מפרשה אותם
עד־מדינה. משמש עצמו

 הוא פרם, יליד ),34( שימעוני
העוס דקו־לייט, בשם חברה בעל
 יש תאורת־רחוב. בהתקנת קת
 מקומיות, רשויות עם עסקים לו
 מס״הכנסה עם ענייניו דווקא אך

למעצר. אותו הביאו
 הפרשה כל מעוקלת. סחורה

 שיכד של שמזכירתו משום החלה
שני אצל עבדה כדיר, ג׳ודי עוני,

המז היתה היום בשעות אדונים.
 ובערבים דקו־לייט, של כירה

 של לילדיו כשמרטפית שימשה
תל־אביבי. איש־עסקים
 בבום מאוהבת היתד, המזכירה

 הוקסמה ״היא הבוקר. שעות של
ש ומד,גבריות הפיסית מהעוצמה

 היא מספר. הוא עליה,״ הקרנתי
 הסתבך וכאשר לו, לעזור רצתה

 סייע המס, שילטונות עם שימעוני
שמרטהמזכירד, של מעבידה לו

ד,מי מן לצאת הערב בשעות פית
 :חדשה עיסקה לו הציע ואף צר,

מעוקלת. סחורה קניית
 אותו ״שאלתי שימעוני: סיפר

 והוא עצמו, בשביל רוצה הוא מה
 אני כלום. רוצה לא שהוא השיב
בש לירות, אלף 150 לשלם צריך
 שידאג שלו, חבר אחד, פקיד ביל

כ אחר־כך, אלי. תגיע שהסחורה
פת הוא להסתדר, התחיל שהכל

 ראיתי אלף. 600 ורצה לי בא אום
סחיטה, עם עסק כאן לי שיש

 בדרך העסק את לעשות הלכתי אז
במיכרז.״ וזכיתי ישרה,

בע המזכירה את פיטר שימעוני
 לתת־ ופנה הכפולה, הנאמנות לת

 כ־ חסינות קיבל הוא זיגל. ניצב
 את חקרו זיגל ואנשי עד־מדינה,

 של שותפו איש־העסקים, הפרשה.
 הפקיד גם ועימו נעצר, שימעוני,

המיסתורי.
 לא המזכירה של שפיטוריה אלא
 :שימעוני לדברי בשלום, עברו

 אבל ממנה, איכפת היה לא ״לי ■יי•
 היא עלוקה. כמו אלי נדבקה היא

 אותי, אוהבת שהיא וטענה חזרה
 שהוא באיזה אותי לתפוס וחשבה

 לא אבל עליה, ריחמתי אני שלב.
או כשפיטרתי לה. לעזור יכולתי

 מיטען עם ממני יצאה היא תה,
ה את לי והדביקה גדול מרירות

ש למשל, טענה, היא הזה. סיפור
קליינ כמה עם לשכב לה הצעתי

 האמת שלי. למישרד שבאו טים
 כמה, עם קשר יצרה שהיא היא
 לא אני מין מזה יצא אם אבל
 למישטדה הסברתי בדיוק. יודע

 וקנאית, פצועה בבחורה שמדובר
 בתור שמי את להכפיש שרצתה

 הבינו באמת ובמישטרה נקמה,
בפרשה.״ ממש שום שאין

מכ שימעוני השני. החצי
 המיני: השוחד סיפור כל את חיש

בי שאיתם האלה, הציבור ״אנשי
 ביחד היינו שלי. חברים הם ליתי,

 אחד •כל אבל הים־התיכון, במועדון
 להם הבאתי אני חלקו. את שילם

 צריך כזה למועדון ז לשם בחורות
 לבוא כמו זה בחורה? עם לבוא

ה הרי .,סנדוויץ עם למיסעדה
ש העולם, מכל נשים מוצף מקום

הגב שאנחנו מה בדיוק מחפשות
 עצום מצבור שם יש מחפשים. רים
ונעי משוחררות זרות, נשים של

הישרא לנו, שאורבות לעין, מות
 שם שהיכרתי בטח פינה. בכל לים,

ו צרפתיות היו שתיים בחורות.
 עם אורגיה עשיתי ישראלית. אחת
ה גם מאוד. ונהניתי ביחד, כולן

 אבל בחורות, הכירו שלי חברים
 אני איתן. עשו מה יודע לא אני
כלום.״ ראיתי לא

 מכל שימעוני שהוציא והמסקנה
 הנשים מכלאלף לי ״די הפרשה:
 נשים כבר לי היו בחיי. שידעתי

 והצבעים. המינים הגדלים, בכל
 תום. עד רווקותי ימי את ניצלתי
עכ ההוללות. עלי נמאסה עכשיו

 את ברצינות לחפש אתחיל שיו
שלי.״ השני החצי

ם שטחים מוחזקי
ואאסור הפר■

 העברי הספר בשבוע
 הצבאי המימשד אסר

 שד ארוכה רשימה עד
ספרים

 הספרים של הרבות המאות על
 בשטחים ולהפצה למכירה האסורים

 72 שבועיים לפני נוספו המוחזקים
הללו הספרים של עותק כל ספרים.

 המימשל על־ידי מוחרם להיות יכול
 עותק בידו שמחזיק ומי הצבאי,

להו יכול הללו הספרים אחד של
 רק לקריאה ולהעבירו מידו ציאו

מפור רשות לכך מקבל הוא אם
הישראלי. השילטון מרשויות שת

 הישראלי שהצנזור הללו, הספרים
 תחת החיים הפלסטינים על אוסר

 אינם לקראם, הישראלי השילטון
מכ הם דווקא: פוליטיים ספרים

תר נושאים של רחב מיגוון סים
בי יש וחברתיים. כלכליים בותיים,

והעי ופרוזה, שירה סיפרי ניהם
המער בגדה לאור היוצאים תונים

 שמותיהם. את לפרסם ממהרים בית
 את דווקא להפוך מסייע זה פירסום
מבוקש. הללו.ללהיט הספרים

 יש הפעם שנאסרו הספרים בין
ש מי כנאפני, ר׳סאן של שניים

 של העממית החזית מראשי היה
 של מספריו אחד הבאש. ג׳ורג׳

 כבר בשמש גברים — כנאפני
 ־3מי בהוצאת בעברית לאור יצא
 ד,סיפ־ במדורי לביקורת וזכה רש,
 הספרים העברית. בעיתונות רות

ועולם והעיוור, החרש שנאסרו:
בשבילנו. שאינו

 גם נאסר כך מדיפה. אהובתי
 דרוויש, מחמוד של שיריו ספר

של לשעבר, רק״ח איש המשורר,
 כמה לפני למוסקבה, צאתו אחר

 בכך ועורר לביירות, חזר שנים,
ה הקומוניסטית במיפלגה סערה

במח עתה עובד דרוויש ישראלית.
אש״ף. של התרבותית לקה

עבו שסיפרו, אחר, ידוע משורר
הצ על־ידי נאסר תיאורטיות, דות

מהשו בסייסו, מועיין הוא זורה,
הפלס המשוררים של הראשונה רה

 בעזה. ידועה למישפחה בן טינים,
 פא- תאופיק של סיפרו גם נאסר
 הוא פאייאד טליסה. אהובתי ייאד
ה בסיפוריו הידוע פלסטיני, סופר

קצרים.
 ברשימת קוריוזים גם חסרים לא

היש הצנזורה האסורים. הספרים
ול למכירה לאסור החליטה ראלית
 המשורר של משיריו קובץ הפצה

 אל־קורשי. עבדולה הידוע הערבי
 השירה לקוראי ידוע אל־קורשי

ימי איש הוא רב. זמן כבר הערבית

 אבן־גבירו? של בן־זמנו הביניים,
 ה המיפשל לדעת מה, להבין קשה

 השילטו את לערער יכול צבאי,
המוחזקים. בשטחים הישראלי

 מלבי — שנאסרו הספרים כל
 ערביב מחברים משל הם — אחד

 היהוד של סיפרו הוא יוצא־הדופן
 ליליינט? אלפרד והאנטי־ציוני

הציוני. התמנון
 נא משיריו שקובץ קבאני, ניזר

 הידועי! אחד הוא לפירסום, סר
 הו קבאני המרחב. שבמשוררי

 בלבנו! החי סורי־נוצרי, משורר
 הליבר הגישה כמגלם נחשב הוא

 מר הערבית, בשירה לית־מערבית
 ורביו האישה, בזכויות לעסוק בה

 זמ על־ידי ובוצעו הולחנו משיריו
 ו הלבנונית כפיירוז, ידועים רים

המצרי. חלים, עבדול
 ד,וצ שנאסרו הספרים מבין 14

 אש״ן של למחקר המכון על־ידי או
 מ שלושה בביירות. שמקום־מושבו

 וב בישראל ישירות עוסקים הם
 ישרא בישראל, חינוך ציונות:

 היש בכלכלה ומחקרים והציונות
 כ להעיד כדי בכך יש ראלית.

 ב בנעשה מתעניינים הפלסטינים
 משמתענייניו יותר הרבה ישראל

 העו בתוככי במתרחש הישראלים
הפלסטיני.

 במ — שנאסרו מהספרים רבים
 מז מחקרים הכוללים אלה יוחד
 וחברו סיפתת דת, בנושאי עיים

 האוניברסי בסיפריות נמצאים —
 ל בישראל, המחקר ובמכוני טות

 והחוקרי הסטודנטים של עיונם
הישראלים.

 שנאסר מהספרים מאוד רבים
 מחב על־ידי נכתבו לא לפירסום

 עוסקיו אינם וחלקם פלסטינים, רים
 ספריו פוליטיים. בעניינים כמעט

 להעי: עשויים שמותיהם אחרים,
 הסיבו זו הם: אלה תוכנם. על

 אמי מאח ישראל את לשינאתי
 ונא ציונות או אל־גאמאראווי, סמי

 מחמוז אחמד מועיין מאת ציזם
 מפר כהנא מאיר שהרב בשעה אך
 הישרא בעיתונות מפריע באין סם

 נא* בנוסח מודעות־הסתה לית
 צנזור על לסנגר קשה מובהק,

ערבית. סיפרות על רק החלה

כתד־אביב דיים שד כית־המירקחת הסמים חדוקת
דיזנגוף במרכז

ביפו דיים שד השרוף הצריף דיד הסמים חדוקת
מכונית מתוך

 מיגיים שירווגים
— דאישי־ציכור

ם ל עו ה ה 228441 הז


