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שערותיך, את שתגלגלי לאחר עין כל תרהיב תסרוקתך י
ג׳ט־סט. בגלגלי־השער בלבד, דקות 10ל־

 את בתוכם גלגלי ג׳ט־סט, הרולים את קצת חממי
 את הורידי דקות 15—5 ולאחר יבש, כשהוא שערך

שערך. את וסרקי הרולים

— גלגלי־שער עם שינה ללא במספרה, שעות ללא
 ה״רולים״ עם דקות, 10ב־ מרהיבה תסרוקת

ג׳ט־סט. הפטנטיים

אריזה. כל בתוך — בעברית הוראות
ת״א. 625174 טל• בע״מ, מפיצים לישראל: בלעדי מפיץ

הפרפומריות בכל להשיג

□ י נ ו ק
ם י ר י ח מ ם ב י ה ו ב ג

ה מלוה ט לי ק
חברות של גם הסוגים מכל

המלוות ויתד | 1 □ □ □ □1 ל 91
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.6.30 עד בבוקר 8.30מ־ רצוף פתוח ,54931 סל.
פמזומן. - כמקום התמורה

 בגדר. ישראלים יותר עיש אומרים
 עם דיברו מהם כמד, אבל בתל־אביב. מאשר
 לקניית הנוגעות מלים מכמה יותר ערבי

סחורה?
מד שהיא כשם אותך, תדהים התשובה

מחדש. פעם כל אותי הימה
 מאורגן, טיול של משאית תמונה: הנה

 אל־עריש. לעיר שמצפון התמרים בחורשת
 וכיום מצרי, צבאי מחנה פעם היה כאן

 המטיילים עממיים. פיקניקים בו מתרכזים
 על עלו שלהם, ארוחת־הצהריים את סיימו

 את לראות — ״העירה״ ונסעו המשאית
 מקום — הראשי ברחוב חלפו הם אל־עריש.

 את האיט רק הנהג הדיעות. לכל עלוב
עצר. לא הנסיעה,

ה במכוניתה שנסעה ישראלית, משפחה
 — הזה המסלול את עברה היא אף פרטית,

לעצור. בלי
הבעל. פסק כאן,״ לקנות מה אפילו ״אין

★ ★ ★ י
שכם במבואות

 מערבה, הירדן עמק
 יופי בעלת הררית

 לה קוראים נדיר.
מצטיי והיא בידאן,

 הקרים במעיינות נת
 הערבים בה. הנובעים

 בתי כמה שם הקימו
ה בצל קטנים, קפה
הענפים. עצים

 שאינך כמעט אבל
ה את לראות יכול

וה המעיינות עצים,
 מלא המקום נוף.

 — ישראליים טיילים
 סי־ בקניית העסוקים

ויר שקדים דקית,
קות.

 על חלפתי כאשר
מז לא המקום, פני
יל שלוש ניצבו מן,
 בצד ערביות דות

לעב ונופפו הכביש
בלי ״בלירה! רנו.

ו — צעקו רה!״
בצחוק פרצו מייד

 מ־ המוביל בכביש ,
פרשת־דרכים נמצאת

באל־עריש אבנרי
בהנאה. פניהן את וכבשו

 את אמרו רק דבר. שום מכרו לא הן
ישר בה משתמשים שלדעתן היחידה, המלה
במיפגשיהם. וערבים אלים

 העלובה, עזה בעזה. לסיור יצאנו
 קן־ היתד. כאילו בני־אדם השורצת עזה

שוקיירי. של עזה נמלים.
 ברחוב בקפה התיישבנו תמונת: מוך והנה
 בניגוד המשטרה. מתחנת הרחק לא הראשי,

 כולה, ברצועה זה מסוג המוסדות לשאר
ורחב־ידיים. נקי מודרני, הקפה היה

 זוכר שעדיין למי נבוזה, גלידה הזמנו
 והמלצר תש״ח) שלפני הערבית התוצרת את

 אבנרי אורי קרים. מים כוסות גם הביא
נרגילה. גם הזמין

 על חלף בתי־הסוהר שרות של שוטר
 ״אל אותנו: והזהיר חזר נעצר, הוא פנינו.
 את פוצצנו 56ב״ האלה! המים את תשתו
ב חכך הוא בסדר.״ לא המים ומאז הביוב
בסדר.״ לא הגלידה ״גם והוסיף: דעתו,

 אלגנטיים. גברים שלושה ישבו לידנו
 לא באמת המים ״האם מהם: אחר שאלתי

בסדר?'

 את הבין אך עברית, הבין שלא האיש,
 כוס נטל לשולחננו, ניגש השוטר, של כוונתו

 האחרונה. הטיפה עד תוכנה את ושתה מים
ענה. אדוני,״ כאן, ובריאים טובים ״המים

הגלידה. על אותו לשאול לא החלטתי
★ ★ ★

בבית- הזאת המיקרית הפגישה
ה לשני — מאלפת לשיחה התפתחה הקפה

 גבר אותו אותי הזמין אף במרוצתה צדדים.
 לנסות — מבאר־שבע פליט הוא — אלגנטי

 הזהירו לשולחן חבריו בשש־בש. כוחי את
 את ניצח כבר עזה. של האלוף ״הוא אותי:

כולנו!״
התוצ היו ואחד שלושים ששמו במישחק

 של הגלוייה להנאתם — לטובתי 0:35 אות
והכ ידי את לחץ עצמו המנוצח המסובים.

 לי לכבוד שלנו. אורח אתה ״חוואג׳ה, ריז:
שניצחת.״

ל הזדמנות לנו היתד, המישחק כדי תוך
ו ושאלו שאלו הם רבה. בחופשיות שוחח
הפו המישטר על רמת־המחייד״ על שאלו.
קיבו על ישראל, ערביי אל היחס על ליטי,
 להכיר צמאים שהם לגמרי, היה ברור צים.
 להם שסיפרו זו לא — האמיתית ישראל את

ניוון. שנות 20 במשך אודותיה
 על גורמיה. ועל המלחמה על התווכחנו גם

למד נפרדנו, כאשר דיין. ועל עבד־אל־נאצר
ה בקשתם רעהו. ריעות על איש הרבה נו

 ששמעת. מה בדיוק ״כתוב היתד,: מסיימת
 ישבו הם שגם — הישראלים ליתר כתוב

 כתוב והעיקר: איתנו. וידברו בבתי־הקפה
יז־ אם הפליטים. בעיית את לשכוח שאסור

בעזה שש־־כש משחק בהן
 פיתרוין. בסוף לה ימצאו — תמיד אותה כרו
לכל.״ הפיתרון יבוא אז ורק

★ ★ ★
 באל־ צנוע יותר הרבה בבית־קפה

 ״אלפי מצרי: מורה באוזנינו הפציר עריש
 אבל — בעיר, עוברים לכאן, באים ישראלים

ם אינם הם י א ו  שאמם ובוודאי אותנו. ר
אותנו.״ שומעים

 מפכי־ האלה הישראלים להעיד: יכול אני
הרבה. דים

 רבים מיכשול. להיות חייבת אינה השפה
 צרפתית אנגלית, גם הדוברים המשכילים הם
 מדברים שאפילו ביניהם יש גרמנית. או

מיעוט. עדיין אלה אבל — רוסית

מכתבים
אחת ארץ

 ״ארץ על אבנרי אורי של לסידרתו בקשר
אחת״:

 משולשת: ברית הקמת על דעתך מה )1(
 שתהיה — רמת־הגולן—פאלסטין—ישראל
עז על תודה כאות דרוזים־צ׳רקסים, מדינת

למדינה? הנאמנה רתם
 על־ידי שתנוסח חוברת תדפיסו אולי )2(

 — הפדרציה מחייבי של אסיפה או ועידה
הרחב? בציבור ותופץ

חיפה קרניאד, מרדכי
• חיונית. היא התשובה :

מאוד רעה לשון
 ש־ )1563 הזה (העולם לקרוא הזדעזעתי

ב הרע לשון חוק נגד הצביע לא אבנרי
 כמה זה בחוק שהכניסו מפני רק — כנסת

הקלות.
באופו בודד להיות נעים לא יודע: אני
נגד. להצביע חובתכם זו היתד, אך זיציה,

לר מצפים השבועון של הנאמנים קוראיו
 רוצים איננו לטמיון. יורד זה חוק אות

 גם אך — שלנו בבית־המחוקקים נמרים
מנפשנו. מאוד רחוק חתול־בית

 תל־אביב אברמוב, (פפו) כנימין
 להצבעה, עמד לשון־הרע חוק לא •
 התיקונים נגד הצבעה בלבד. התיקונים אלא

שהוא. כמו החוק חיוב — פירושה

צה״ל משוחררי דופקים
ה ויטה. מחברת מודעה במעריב קראתי

לעבודה. נהגים דורשת
 ל־ פניתי מחוסר־עבודה, נהג והנני מאחר

 בין נשאלתי, מועמדותי. את והצעתי ויטה
 מוטלת ואם צה״ל, ממשוחררי אני אם השאר,

מילואים. חובת עלי
 וימה אין כי השיבוני בחיוב, כשעניתי

 החייבים ובכאלה במשוחררי־צה״ל, מעוניינת
 במילואים. שנר, מדי לשרת

הכושי שלו, את עשה הכושי כי ההרגשה

1565 הזה העולם


