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בני־ שיתר שעה בזרועותיה, קטן אח נושאת ילדהרפאים עיו בתור
 החנויות השומני ברחוב סביבם, מצטופפים המשפחה

מעבודה. מובטל הוא ועתה — דואר פקיד בזמנו היה אביה נטושים. הבתים רוב סגורות,

 גם אלא לירות) שביל או שש לפחות
 אל ״חוץ־מזה, אל־עריש. או לעזה בהשוואה

 שילם כבר הוא הראשון שבחודש תשכח
מסים!״ לירות 600

 שהוא כפי התעלה, חאן או — הקאזינו
 של האחרונה גאוותו הוא — רשמית נקרא
 מאוד מאושר מאושר. מיפעל זהו שמש. סרן

 מן חלק על אותו הקים המושל אפילו.
 ומאווררת, גדולה מיסעדה העירוני: הגן

 שונים ומטעמים קרים משקאות המגישה
 סבאח בעל־הקפה, ולחיילים. למטיילים

 של מחזור מצויינים. עסקים עושה גירגים,
 מעסיק הוא הראשון. בחודש לירות, 6000

עבו מספק מיצרכים, קונה מקומיים, עובדים
 ברצון משלם והוא ולשירותים. למאפייה דה

המושל. של ממלכתו לקופת מרווחיו חלק
 כי מאוד. כבד עול רובץ זו קופד, על

 נזקקי־סעד. 200מ־ יותר כיום חיים בקנטריה
 לדבר שלא עבודה. לספק אפשר לכולם לא
הכנסיות. המיסגדים, השירותים, על

 מוחמד החאג׳ אבל ראש־עיר. בקנטרה יש
 ״הוד במושל. תלוי הכל כי יודע פרגאני

 העניינים, מצב את ראש־העיר סיכם מעלתו,״
 גם תושבי־קנטרה. של טובתם למען ״פועל

 קנטרה. תושבי של טובתם למען פועל אני
 בינינו.״ מלאה הרמוניה יש לכן

*
הכד איכפת משש לפדן

ה פ נו ע ו כנ ה השקפת־עולמו ? ת ני
 תחת משתף־פעולה, כל של קלאסית

כיבוש? מישטר כל
 הראשון. ברגע הדברים נשמעים שכך ייתכן

 רבר־ו את מאשרות בעיר שעות כמה אבל
 ובתמים באמת פועל שמש סרן פרגאני: של

המיזרחית. תושבי־קנטרה של טובתם למען
 השלטון של העליונים שבמישורים ייתכן
מרגי בדיוק אין לאיש איכפת לא בישראל

שמש גדעון לסרן אבל תושבי־קנטרה. שים
 משימה, עצמו על קיבל הוא מאוד. איכפת —

מאמץ. לכל אותו מחייבת המיקצועית וגאוותו
 מושל של לתפקידו דומה תפקידו אין
 גדולות, ערים הן אלו שתי עזה. או חברון

 את והמקיימות במקום, נשארו שתושביהן
 ניכנס בקנטרה ואילו החיוניים. השירותים כל

 שוממת, תחנת־הרכבת לעיר־רפאים. צה״ל
 רשת־החשמל הרוסים, הגדולים בתי־המלאכה

ברז־המים השני, הצד מן זרם מקבלת אינה
 ניסגר. — מעמק־הנילוס מים שסיפק —

לקנטר־.־ עצמאי מקור־מים כבר יש עכשיו
 בארות, לחפור הורה שמש סרן מיזרח:

יש חשמל? העיר. תיצרוכת את המספקות

ח

 הם שנותרו התושבים עזה. או חברון
 חוששים אינם אבל — מועטים אומנם

 לגרום יכול עוד מצרי פגז נכון, לעתידם.
 שואלים אינם קנטרה תושבי אבל אי־נעימות.

 או לחוסיין יוחזרו אם יום מדי עצמם את
 אותם יגרשו מתנחלים ואם לישראל, יסופחו

 מצדים, הם לגמרי: ברור מעמדם מאדמתם.
 למצרים. ויוחזרו ■המצרית, מהרפובליקה חלק

מתי? — רק היא והשאלה
 הצבא•. המושל אל יחסם שונה גם לכן

 בבית מבקר המושל את בראותו לעתים,
 שואל או עלובה חנות ליד מתעכב פרטי,

 הצופה מקבל בבית־חולים, חולה לשלום
 פין אל מתייחסים אזרחי־קנטרה כי הרגשה

היום, כאן הנימצא אדם אורח. כאל שמש

ב היסודי בית־הספר של ג׳ בכיתה מבקר שמש גדעון סרןמחייך שר1המ
 הנהוגה זו היא ותוכנית־הלימודים מעורבות, הכיתות מקום.

המגירה. מתוך המחברת את לקח עאדל כתוב: הלוח על עזה. רצועת של החינוך במוסדות
בסוכריות גדעון את כיבדה החתן אם ביותר. הטיבעי באופן יעזוב מחר ואשר

 עבד־אל־ מוחמד של בביתו ביקר כאשר
 התקבל נשואיו, על אותו לברך כדי חמיד,
 לפני שהתחתן הצעיר, החתן מלכים. בכבוד
 את להחליף מיהר בלבד, ימים עשרה

 שעי. רבע כעבור חדשה. בחליפה פיג׳מתו
 שחרחורת, יפהפיה סמירה: כלתו גם הופיעה
שימלת־חופתה. את האורח לכבוד שלבשה

 ראשו על העטירה ללכת כשקם מצריות.
המקובל. הסוג מן ברכות
 ׳ארבע שלוש חזרה עליה אחת, ברכה אבל

ק,׳ש — לחלוטין בלתי־רגילה היתד, פעמים,
 לנוכחותם אזרחי־קנטרה של יחסם את פה
 הביתה אתכם יחזיר ״אללה הישראלים: של

בשלום.״ אתכם יחזיר אללה בני. יא בשלום

 שבחייו גל, יעקב המימשל, של הסעד קצין — ךן 111ך ]11
בשדרות, הסעד לישכת את מנהל האזרחיים 1[ (1(1

הקטנים. לניצרכיס חדשות, נעלי־ילדים ובו שק שלו מהג׳יס מוריד
בעיות 200ל= ־

ל״ שש של קיצבה

הרשו הסעד נזקקי מספר זהו
 המקבלים קנטרה, בעיריית מים

לנזקקים. חיוניים מיצרכים בתוספת לחודש,
■17 —י״

 של הגבוהים בבתי־הספר לימודיהם את שיך
 מוכנים רבים שחיילים למרוח מצרים.

 ללמוד. מה לה היה לא שכבר להישבע,
★ ★ ★

התעלה שעד הקאזיגו
 המושל האזין במשרדו, יותר, *יאוחר

 יחידה על המפקד סרן, של ^/לתלונתו
 מחירים. מפקיע שלך ״הקאזינו בסביבה:

 ארוחה.״ בשביל לירה־ושבעים ממני לקח
 בקאזינו, לו הגישו בדיוק מה שאל גדעון
 רק לא מוגזם לא המחיר קבע: ולבסוף

כזו ארוחה עולה (שם לתל־אביב בהשוואה

 רופא נימצא שירותי־בריאות? גדול. גנראטור
 לקנטיה, הובא הוא באל־עריש. צעיר מצרי
 הפנויים. הבתים באחד קטן בית־חולים הקים

 בתי־ספר, בשני רוכזו התלמידים כל חינוך?
 והלימודים מנהל, מונה ברח שלא צעיר מורה

 — ישראלי קבלן טרייה? אספקה נמשכים.
 — בקנטרה עסקים לעשות המורשה היחידי
הדרוש. את מספק

 על שהשקיף — המרהיב שהלידו וכיוון
 לתושבי בילוי מקום ושימש התעלה מימי
 מפגיעות ומנוקב עתה, הרום — העיר

החדש. הקאזינו את המושל הקים פגזים,
לבין קנטרה בין חשוב, הבדל עוד יש
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