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במדינה
)11 מעמוד (המוסך

 הקולניים התובעים כיום הם שאלה מכיוון
 שופמן, להם הזכיר הגדה סיפוח של ביותר

 כי אגב, כבדרך התקציב, על נאומו בעת
תנו במרכז ישבו עדיין עת אלה, היו הם
 תוכל לא ״שהתנועה שסברו החירות, עת

 של העיקרון על תוותר לא אם להתפתח
המולדת״. שלמות

 יותר היה זה עכר־הירדן. על ויתור
 לשמע שזעק תמיר, שמואל בשביל מדי

מהאמת.״ ההיפך ״זה אלה: דברים
 רפואי, סבון יצרן עיסוקו לפי שופמן,

 אותו, שתסכן זאת לקריאת־ביניים נתן לא
 הודעתם שלכם ״במצע לתמיר: מייד הזכיר
 הסטטוס־קוו יסוד על שלום לכרות שצריך

 ביוני).״ החמישי ;לפני הקיימים הגבולות של
 להכחיש אי־אפשר וטען, שופמן חזר ובכלל,
 בשעתו שהתנהל בוזיכוח שנאמרו דברים

חירות. במרכז בפומבי
 בפעם זאת האשמה תמיר שמע כאשר
 שנייה, חזית פתח עליה, הגיב לא השנייה,

 לא שהוא שכח הוא כי שופמן, לעבר צעק
 (ב) ״כאן, אלא החירות בתנועת מדבר

כנסת״.
 הלא־ עברו את להשכיח על־מנת ואולי

 תמיר זרק מורחבים בגבולות תומך כל־כך
 ״אתה באמת: משונה שאלה שופמן לעבר
 הנוכחים בגבולות שלום חוזה לכרות מוכן

(המזרחי)?״ עבר־הירדן על ולוותר
 את להוכיח שופמן של תורו בא וכאן

חילו לסיכום הוא, השיב שלו. ההומור חוש
 הג׳סטה שקיימת ״כשם קריאות־הביניים: פי

 לכותל מעבר לנו לתת המוכן חוסיין, של
 לשות עכשיו לו לתת מוכנים אנו המערבי,

ברבת־עמון!״ לשבת

ערד
בחירות

השמצות בלי
 סוציולוג הוא בערד ביותר המופתע האדם

 הוא חברתי. מחקר שם העורך אמריקאי,
 יום לפני שבוע כי ייתכן, כיצד מבין אינו

 שומעים אין העירונית למועצה הבחירות
השמצה. שום שם

 היא בהשמצה להיחשב היכול היחידי הדבר
 מפ״ם, של בעלון־כחירות שפורסמה טענה
 בערד. בכסף קולות קונה מפא״י כאילו

 מפא״יית להכחשה מייד זכתה ההאשמה
 על לא־נעימות הערות כמה בצירוף נמרצת׳

עצמה. מפ״ם מעשי
ה העיר תושבי של להנאתם זה כל

 המידבר, חולות מתוך המזדקרת מודרנית,
המלח. ים אל התלולה הירידה שפת על

 יהיו אלה בחירות הצעירה. הרשימה
 תושבי אלפיים ערד. בתולדות הראשונות

 למועצה, חברים תשעה לבחור ייקראו העיר
קולותיהם.* על מתחרות רשימות ושש

 התושבים בין הפיץ במקום בעל־הקולנוע
ל נתבקשו בו בחירות, טוטו של טפסים

 שבוע העיקרית׳ התוצאה התוצאות. את נחש
 במקום איש: הפתיעה לא הקלפי, פתיחת לפני

 (״בייגה״) אברהם המהנדס צעד הראשון
המערך. רשימת ראש שוחט

 הפופולרי בייגה של בחירתו אם אולם
ה של אחרת תוצאה עוררה צפויה, היתד,
 צעירים, תושבים שני כללית: הפתעה טוטו
 קולות למספר זכו חוצן׳ ואהוד פראנק אורי

במו אחד מקום לרשימתם להבטיח העשוי
עצה.

וה כוח־חדש, הזה העולם רשימת זוהי
 פראנק אופייה: את קובעים בראשה עומדים

 עבודות־עפר מנהל ,31 בן גבוה צבר הוא
 לארבעה ואב נשוי הוא כנהג. עתה העובד
מ אבל צברית, אמנם היא (״אשתי ילדים
 שנים ארבע מזה ומתגורר תימני!״) מוצא
בערד.

 הוא ברשימה, השני ,24 חוצן׳ אהוד
 לא עסקן, ״אינני לבת. ואב נשוי חשמלאי,

ש ככל ״בכלל הכריז. אהיה,״ ולא הייתי
ה בידי יותר נתונים יהיו העיר ענייני

 לעיר יוטב — העסקנים בידי ופחות אזרחים
ולנו.״
 פנים ובעל רחב־כתפיים גבר אסא׳ יוסי

ב קומפרסורים להפעלת אחראי מנומשות,
 כאן אווירה יש ״עדיין נפטא• של הגאז שדה
ל־ מניעיו את הסביר גדול,״ קיבוץ של

)16 במנזוד (המשך

 מפ״ס, עצמאית, רשימה גזז״ל, המערך, •
 נציגות שלוש על־ידי (המיוצגת המפד״ל

שבי רשימה כוח־זזדש. הזה והעוולס דווקא)
האחרון. ברגע בוטלה רפ״י, של עית,

ה ** מ מ ה י טנ סו, ק  הים, חוף מול כי
 קטנה, חצר המסורסת 60 רחוב בקירבת ^
 גן־ פעם ששימשו ירוקים צריפים שני

 כגן־ילדים. ד׳מקום נראה עכשיו גם ילדים.
בחצר. משחקים זאטוטים 13מ־ פחות לא

 המפורסמות התאומות שתי עתה גרות כאן
 ע׳ האחיות שתי חנא, וג׳וזפין הלן מעזה,

 חודשים שלושה מזה יורדים אינם סיפוריהן
 הם אלה הישראלית. העיתונות דפי מעל

 שני בידי חטיפתן ועל יהדותן על הסיפורים
 ששת־ במלחמת לשחרורן עד מעזה ערבים
קורא. כל מעיני דמעה שהזילו הימים,
סיפו התאומות האחיות מספקות יום מדי

 הישראליים. לעיתונים חדשים אומללות רי
 תביעה השבוע הגישה הלן, מהן, האחת

 סנדו־ איברהים מוחמד בעלה, נגד למזונות
 שבעת את שיפרנס כדי עזה, תושב קה,

 בידי ״שוחררה״ מאז עמה הנמצאים ילדיהם
צה״ל.
 סנדוקה כי הלן טענה בקשתה עם יחד

 של הפלשתינאי השחרור בצבא קצין היה
 הגישה היא זמן באותו שוקיירי. אחמד
 לפי בעלה את לעצור תבעה נוספת, תלונה
 ובעוזריהם, בנאצים דין לעשיית החוק
 הערבי בגדוד חייל היה שלדבריה כיוון

 ירושלים של המופתי שגייס הפלשתינאי
 במלחמת־ הנאצים לצד לחם הנאצים, לעזרת
ה באירופה יהודים והרג השניה העולם

מזרחית.
התאו שתי של המזעזע הציבורי מאבקן

 בית־הדין כאשר השבוע לשיאו יגיע מות
 פסק־דין להוציא יתבקש בתל־אביב הרבני

כשרות. יהודיות שתיהן כי הצהרתי
ה שתי את ופוגשים הבית אל נכנסים

וערבית. עברית רוסית, מדברות הן אחיות.

 חסוטת יהודיות אנו
בעזה! נשים שתי צעעו

 סועו ר גרוף הנר ,זה 0
העוסרגיס הבעריה אהד

 עד שפה בשום לדבר מוכנות אינן הן אך
 רצועת את שעזב אנטולי, הגדול האח שיבוא

 הישראליים, הכוחות נסיגת עם 1957ב־ עזה
בישראל. מתגורר הוא ומאז

אנטולי. שואל משלמים?״ אתם ״כמה
מה? בעד משלמים

 לא האחיות ונצטלם. שנדבר זה ״בעד
 חוץ קשה. במצב הן כסף. בלי לדבר מוכנות

 ש־ נזעריב גם שילמו. העיתונים כל מזה
 עומדים., אנחנו ראשון. הסיפור את פירסם

 נעשה אולי שלהן. מהסיפור רומן להוציא
 לדבר בחשבון בא לא אז עליהן. סרט גם

כסף!״ בלי
 האומללה הלן הסכימה אחת שאלה על

זאת. בכל לענות
 תביעה בעלך נגד הגשת אחד ״בשבוע

 לפי לעצרו תבעת זמן ובאותו למזונות
 רוצה, את מה בנאצים. דין לעשיית החוק

 בבית־ ישב או מזונות וישלם חופשי שיהיה
מזונות?״ לשלם יוכל ולא סוהר

 בלי פעמיים. חושבת לא הבלונדית הלן
״ש דיבור: בשטף פורצת היא האח עזרת
 להעניש רוצים אנחנו בבית־הסוהר. ישב

 — שלו הילדים שעשה. המעשים על אותו
 פה יחיו הם לעולם. אותם יראה לא הוא

 רק לא יהודים הרבה הרג הוא פה. וימותו
 סיפר בעצמו בחברון. גם אלא הנאצים לצד

 יהודים ילדים הרג 1936 במאורעות איך לי
בחברון." בבית־יתומים

★ ★ ★ בוכה חסון גגו*
ל ה ^ כ ף ה לו מספרות. שהן מה כ

/  מה שכל המוכיחות תעודות לי יש ( /
 סופו. עד מתחילתו שקר הוא אומרות שהן
 אותה. שונא אינני הלן. אשתי את אוהב אני
 תחזור אם לי. שעשתה מה על כועס רק אני
 אשא לא — לא אם הכל. על לה אסלח אלי
 הוא רוצה שאני מה כל בחיי. אשד, עוד

 אצלי. ילדי שבעת את לגדל לי שיאפשרו
 איך להבין יכול אינני שלי. מהכבד חלק הם
 בשלושת עלי שעבר מה אחרי השתגעתי לא

 נותן שאלוהים כנראה האחרונים. החודשים
 חזרה. ילדי את לקבל שאוכל כדי כוח לי

 רדי צדק מספיק יש שבישראל מאמין אני
ילדיו.״ את מאב לגזול להרשות לא

באמ בבכי פרץ סנדוקה איברהים מוחמד
של גרונו את חנקו הדמעות דבריו. צע




