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ת ר סג מי ה ב ב ת כ  של הכאתו פרשת על ה
 בגליון הוזכרה ישראלי, רחמים צלס-העיתונות

 שניתנה, חוות־דעת גם הזה העולם של האחרון
 המיש־ של תל־אכיב מחח מפקד על־ידי כביכול,

 המפקד ציין הדיווח, לפי עמיר. גבי הניצב סרה,
 הסרסורים ורוב יהודיות הן במחוז הזונות רוב כי

 העוסקים ערביים סרסורים ״יש והוסיף: ערביים,
לאומני." רקע על בכך

 זוהי כי וקבענו זו, אבסורדית אימרה ניתחנו
 דברים על החוזרת מובהקת, גיזעגית התבטאות

 אדולף של מסיפרו אותם ששאל כהנא, מאיר של
העי של ומדיברי־הבלע קאמפף, מיין היטלר,

שטירמר. דר הנאצי הגיזעני־פורנוגראפי תון
 תל* מחוז דוברת מידי מיכתב קיבלתי השבוע

אהרוני. זאבה סגנית־ניצב אביב.
במלואו: הנהו

מחוז מפקד אמר כאילו נכתב שלכם בכתבה

עמיר מפקד־מחוז
אמר: לא

 ערבים, הם במחוז הסרסורים שמרבית תל־אביב
לאומני. רקע על בכך עוסקים והם

 גבי ניצב על-ידי נאמרו לא מעולם אלו דברים
 דיון בעת על־ידו נאמרו לא הדברים עמיר.

 בירושלים, הכנסת של בוועדת־הפנים שנערך
 הדיון ונושא הוועדה, אורח עמיר ניצב היה שם
 דברים תל־אביב. במחוז אונס מעשי מניעת היה
 שערכו ביקור בעת גם על־ידו נאמרו לא אלו

 של מוועדת־הפנים חברים תל־אביב במחוז
הכנסת.
 חברי־הכגסת לפני הירצה הזה, הביקור בעת

 בנושא שעיסוקו ממחלק־המוסר, איש־מישטרה
 איש־המיש* תל־אביב, באזור והסרסורים הזנות
הסר שיעור לגבי הח״כים על־ידי נשאל טרה

 נדונו וכן בכלל, הסרסורים שבין הערביים סורים
 למיספר השונות האפשריות הסיבות ביניהם
 הסרסורים בקרב ערבים של עובדה) (וזו הגבוה

באיזור.
הסר של מהמניעים שאחר שיתכן הסברה

 לא מעולם — לאומנית היא הערביים סורים
מפקד־המחוז. בפי הועלתה

 העובדות בדיקת שללא כך על מוחים אנחנו
 מפי נאמרו שכביכול דברים בין השוואה ערכתם

קאמפף. במייו שנכתבו דברים לבין עמיר ניצב
 הכחשה יפרסם שעיתונכם כהוגן לנו נראה
בולטת. כל־כך במיסגרת שהופיעה זו. לידיעה
המיכתב. דיברי כאן עד

פורסמה הדוברת מגיבה שעליה המובאה

 העולם הוכחשה. ולא חדשות, בצהרון לראשונה
 בפגישות נוכח שהיה אדם של פיו את שאל הזה

 שאישר בתל־אביב, המישטדה עם חברי־הכנסת
הדברים. את הוא גם

 לא שהדברים למד אני הדוברת של ממיכתבה
 — לשער ואפשר עמיר. גבי ניצב על־ידי נאמרו

 על־ידי נאמרו שהם — השיטין בין הכתוב פי על
 אנשי כי נראה בכיר. פחות אחר, איש־מישטרה

הדוברים. את בילבלו הכנסת
 שגם כך על מעידה מפקד־המחוז של הכחשתו

 מחפיר משהו זו מעין בהתבטאות רואה הוא
רבה, כשימחה לפניו מתנצל אני כן ועל ומכיש,

 הקידה
שקד בגלאי

 את לחקור המישטרה ממשיכד! בינתיים
 אופיינית סידרה שעה לפי היא והתוצאה עצמה,

והשתמטויות. התחמקויות גימגומים, של
 מלבד בו המעורבים כשכל כזה, מיקרה

 לחקירה. קל אובייקט הוא שוטרים, הם הקורבן
 24 תוך ולסיימה בחקירה להתחיל היה אפשר
 ימים כמה ומדי נמשך. העסק אבל שעות.

 מהם אחד כשכל דישמי, גימגוס עוד מתפרסם
מקודמו. מביש

 הקורבן, כך״. בדיוק היה לא ״זה כי נאמר
 פורסם בסדר״. לגמרי ״אינו ישראלי, רחמים

 הסכים לא שהוא ובתרועת־ניצחון, בהבלטה,
 ממש, הוכה לא הוא ואולי בגלאי־שקר. להיבדק

 על הסימנים נוצרו ובך ונדחף, נגרר רק אלא
גופו.

 לעץ: הגלוי הפשוט, הדבר מן חוץ הכל
 בתחנת־ קשות שהוכה האמת, את מספר שרחמים

המישטרה.
 מדוע ושאלתיו ישראלי עם השבוע דיברתי

 השיב הוא במכונודהאמת. לבדיקה מסכים אינו
 שלדעתו מפני הדבר, את עליו אסר שפרקליטו

 בגלאי־השקר, להשתמש למישטרה מאוד קל
 לשם טכסיסים, ושאר השאלות ניסוח על־ידי
 גם מה ואנשיה. המישטרה וטיהור הדברים עיוות

 ולוקח הלם של במצב עדיין הוא שרחמים
המזעזעת, החוויה אחרי תרופוודהרגעה

 המיב־ על להתגבר היה ניתן הגיוני. נימוק זהו
 שהבריקה המישטרה הסכימה אילו בנקל, שול

 מראש ושיוסכם ניטראלי, מכץ על-ידי תיערך
בבדיקה. לאיש שיוצגו השאלות על

 אינה המישטרה כי ויותר יותר מתברר אך
 לאמיתה, האמת את לחשוף כל־כך מעוניינת

הפרשה. מן איכשהו לצאת אלא
 הוכה ישראלי רחמים כי ספק של שמץ אין לי
 קדם מה כלל לי איכפת לא במישטרה. קשות
 נתקל שישראלי בשעה למי מי אמר ומה לכך,

 עולה קליינמן, גיל בחבלן־המישטרה לראשונה
 במיש־ קצין הוא שאביו מארצות־הברית, חדש
 אגב, היא, גם שידועה מישטרה — ניו־יורק טרת

שלה. היומיומית בברוטליות
 כלל. חשובים אינם שמסביב הדברים כל
השא בתתנת־המישטרה. קרה מה ורק אך חשוב

 בהיותו האיש הוכה האם היא: והיחידה האחת לה
 שיגרתית שיטה כיום זוהי והאם במעצר, נתון

וגזע, לאום דת מין, סוג, מכל בעצירים לטיפול
 ללא־ פעמים זו בעיה העלה הזה העולם

 מיקרה כי מקווה אני במערכה, לבדו ועמד ספור,
 זו, למערכה להיכנס העיתונות בל את ימריץ זה

 יסודי טיהר ייערך אשר עד ממנה להרפות ולא
 השוטרים כל ולטובת האזרחים לטובת —

 כמונו הרוצים והטובים, המסורים ההגונים,
ובלתי־אלימה. יעילה נקיה, במישטרה

)3 מעמוד (המשך
 על לעמוד כדי הכביש, באותו המותרת המהירות
 חשב, הוא מה האחרת. המכונית נהג של ביצועיו

שר־ללא־תיק? של במכונית נוהג שהוא
 מה בשביל לי, מובן לא לגמרי כבר וזה ושנית,

 לפנות די לא לראש־הממשלה. לפנות צריך הוא
 מישטרת־ של לאגף־התנועה פשוטה בתלונה
ישראל?

 לקדוש-ברוך־ לפנות אחד: מוצא רק נשאר לי
לחלבי שיש מה כל אם זב״שו. בהחלט זה כי הוא,
בצרי־צרות הנתונה הטלוויזיה, מבכירי אחד —
 בכבישים, מכוניות אחרי לעקוב זה לעשות, —
תל־אביב זלצמן, חנן ירחם• שהשם אז

למערכת מיכתב(שכזה)
צייר. של מיכתגו

גלו משלי(ראה רישום אליכם מעביר אני
 מיכתב הכותרת תחת אותו לפרסם ואבקש פה)

למערכת.
בסדר. הכל מרקיז, מזה, חוץ

תל-אביב קדר, דן
 בוודאי היודעים הזה העולם קוראי •

 מלים, אלף כנגד שקול אחד רישום גם כי
 בעצם, למה, דעתם את להביע מתבקשים

קדר. הקורא מתכוון

סוסים במקום חרשפים
מהמה מאנסי זוגין של הווילה על

).17.7 הזה (העולם

שחור־ער־גבי־אפור
הזה. העולם בהדפסת החידושים על

 — הדפסות סוגי שני קיימים היו עתה עד כאורח, לא לי. זרה אינה מהטה של הווילה
המנעימה וציבעונית, שחור־על־גבי־לבן רגילה, בקליפורניה מזלו את שניסה כישראלי, אלא

בסדר הכל מרקיז, מזה, וחוץ
 אשתו, את הראשון, בימי פעם, מדי לוקח, והיה

להר כדי השקט, האוקינוס חוף על ההוא לצוק
פעם. נחיה איך לה, אות

 כמו זה, הזאת, ההבטחה את הגשמתי שלא זה
 לא אחרת. אופרה כבר אומר, היה מהטה שזובין

 לא לגמרי הסתדרנו ולי. לאשתי לדאוג שצריכים
ברמת־השרון. רע

 אדם אותה בנה מהטה: של לווילה לשוב אבל
 בארצות־ המעוררים השעונים למלך שנחשב
 ילידת צרפתיה לאשה נשא הוא וכאשר הברית

 למולדתה וגעגועיה (הריוויירה) חוף־התכלת
 בתי־ את המזכירה וילה לה בנה הוא עליה, גברו

 אפילו והוא (דרום־צרפת) הפרובאנס של הפאר
 הנדירים עצי־מחט, של בחורשה הבית את הקיף
 בדרום־ מאוד והשכיחים בקליפורניה, למדי

צרפת.
 הזאת הווילה בעל היה מהטה, ולפני ואחריו,

 את שמילא מקוויין, סטיב המנוח שחקן־הקולנוע
 בנה אף שעבורם שלו, ובסוסים באופנועים השטח

 נאנסי הפכה ששמעתי מה ולפי מיוחדת. מיכלאה
 מגדלת היא שבו לגן־ירק, המיכלאה את מהטה

 הם הלא וארטישוקים, תפוחי־אדמה בצלים,
רמת־השרון לוי, יוסף! החרשפים.

ומצפצפים מצפים צופים,
 הזה (העולם הבא העולם פיוטי על
3.7.(
 שבה הבא, העולם של בחרוזים הפואמה

 שלו הנהלת־החשבונות את האלוהים רושם
 עורכי כי החשד את בי מעוררת האישי, ביומנו

 הם הפיוטי, הכישרון בעלי הבא, העולם
 בן־אמיתי, אחימעץ איטלקי, יהודי אותו מצאצאי

 ובספר־היוחסין הביניים, בימי אי־שם שחי
 (בין הלשון בזו בניו על חרז שלו המישפחתי

השאר):
 חורזי ופייטנים/... ונבוניס/דעתנים ״חכמים

 מצי צופיס/בבינה רזיס/בחוכמה חרוזיס/יודעי
 משכילים/ מצפצפיס/בספר־הישר פיס/ובעורמה
חיפה גטניו, רפי מסתכלים.״ ובסוד־מרכבה

 הדפסות באחרונה נוספו לצערי, בהן. המבט את
שחור־על־גבי-אפור. של

 שחור- הדפסות בין שעשיתי ההשוואות בכל
המס שחור־על־גבי־אפור להדפסות על־גבי־לבן

 שחור־על־ שהדפסות היתה המתמדת קנה
העיניים. את מעייפות גבי־אפור
 ליקויי־ גורמות הן הקיים, את לשפר תחת
 והן עיניך על ״שמור להוראה ובהתאם ראייה.

 להפסיק לדעתי, חייבים, עליך״, תשמורנה
מו, ברנרז־ בהן• השימוש רמת־גן קוי

למערכת מיבחבים
 הזכות את לעצמו שומר הזה העולם
 מסיבות קוראים מיכתבי לערוך

טכניות. או מישפטיות לשוניות,

םאגדות
טבריה

 החיוור שהגשש לפני זמן הרבה
 עשה המפה, על טבריה את שם

 בגליון עוד הזה, העולם זאת
 עת שנה, 25 לפני השבוע שהופיע

הבא: המעשה על דיווח
 לינק, אדווין הפרופסור הגיע כאשר •
 התת־ הארכיאולוגי המחקר ספינת של כעלה
 למצוא קיווה לטבריה סי־דייוור מימי

 הנוצרי. ישוע מתקופת ספינת־עץ בחקירותיו
 מאחד נוספת סירת־מנוע לשכור ביקש הוא

 הסירה, בעל לעץ־גב. להגיע כדי הדייגים,
 דולר 14(לירות 25 בתמורה דרש צעיר, דייג
 לינק: העיר כך על בתגובה ימים). אותם של

 את ישוע עכר מדוע מביו אני ״עכשיו
ברגל:" הכינרת
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