
החדישה: האמריקאית ההלם פצצת מהתקפת הניצולים הכבשים אחד

בויתה ובני אוה־־ב עם שמתחיל ״ג׳
ועו״ וע סובו -

 לא שאני אחה יום מההד, התחיל ״הכל
 כבר אני החליט, מישהו פיתאום, מההה יודע

 חופש, רוצה שהוא היה, זה מי מההר, זוכר לא
 חופש או טוב לנו היה שלא כאילו שיחרור,

 מהר מההה יהיה שלא איך מהתה, הזמן כל
 למין הפך וזה כולם בין התפשט זה מאוד

 מיני מההר, וכל ושיחרור חופש מההה, סיסמה
כאלו״. שטויות

 להאמההה התחילו כבשים הרבה ״וככה
 שאמריקאים ואמרו הזאת, בתעמולה להאמין

 מדינה מההר צריכים ושאנחנו טוב לא זה
 ולא עצמאות וצריך משלנו, ממשלה ומתחה
 מההד, וכל האמריקאים של עבדים להיות

כאלו. דברים -מיני
קונים שהאמריקאים להגיד גם ״התחילו

בפרשת מיפנה
ה כי הטוענות, היהודיות המשפחות עשרות אל
 שתי היום הצטרפו האובד, כנם אלא אינו בדואי

 בי בניפרד, אחת כל הטוענות׳ חיפאיות משפחות
שנה. 20 לפני שנעלם שלהם התוכי הוא הבדואי איציר,

 משפחה וקרובי בשכנים מלווה ישראלי משפחת
 הבדואי. איציק את שמצא השכונה רב לבית מגיעה

 בנה הוא הבדואי שאיציק משוכנעת ישראלי משפחת
 התרגשות מרוב בוכים וכולם שנה 20 לפני שנעלם יוסי

 אם יודעים אינם כי והרב איציק בוכים בינתיים ).1(
 מסביר ישראלי מר ).2( יהודי אומנם הוא איציק
 והשוטר יוסי בנו הוא הבדואי איציק כי המקוף לשוטר
 מחודשת היכרות יוצר השוטר ).3( בבכי פורץ הטוב

 אומר ישראלי מר הנמצא. לאביו האובד הבן בין
״יוסף אתה איציק, לא ״אתה :לאיציק  איציק ).4( !

 הוא שאיציק עכשיו יודעים הם כי מאושרים והרב
 מה — אויה אן הביתה, לנסוע מתכונן השוטר ).5( יוסף

 וידידיה קרוביה כהנוב, משפחת — )6( ן עיניו רואות
 הבדואי שאיציק יודעים הם כי ובוכים, הרב לבית מגיעים

 מרוב והרב איציק בוכים בינתיים ).1( התוכי יוסי הוא
 מסביר כהנוב מר ).2( יהודי הוא שאיציק שימחה
שלהם התוכי יוסי בעצם הוא הבדואי שאיציק לשוטר

 כדי אותנו מפטמים וטההה בכם!* אותנו
אותנו". לשחוט

 כמה שאחרי זה מזה, שקרה מה ״מההד,
 האמריקאים, את להתקיף! החלטנו זמן מההד,

 יכולים שאנחנו בראש להם נכנם כבשים
אמ אמהר,ה את ולהרוס להשמיד וצריכים

 להסביר ניסיתי ? לעשות יכולתי -מההד,. ריקה,
 קומוניסטית תעמולה זה שהכל מההר, להם,
 היא כי אמריקה את להשמיד נוכל ושלא

 אמריקה עם ביחד שנלך אולי ושכדאי חזקה,
דבר״. שום לשמוע רצו לא כלום, ? מההד, אבל

 להרוס כדי להתאמן להתאמההה ״התחילו
להר התחילו הכבשים פתאום ,אמריקה, את
 חשבו בטח וגם גדולים, מהד,ה עצמם את גיש

 מההה גם הם אמריקה את שיהרסו שאחרי
העולם.״ כל את יכבשו

הבדואי איציק
 ולוין כהגוב משפחות על-ידי נתבקשה המשטרה

מש של התוכי יופי הוא הבדואי איציק אם לבדוק
 לוין. משפחת של התוכי איציק או בהנוב פחת

המיוחד: כתבנו מדווח האירועים מהלך על

 כהנוב למר להסביר מנסה השוטר שנה. 20 לפני שנעלם
 ).3( בבכי ופורץ משתכנע השוטר יוסף. הוא שאיציק

 ״יוסי", כהנוב. ומר איציק בין הכרה השוטר עושה מיד
 כל היית איפה זיס, שלי תוכי ״יוסי, כהנוב, מר בוכה

 של כרבולתו את בודקים והרב השוטר ).4( השנים
 יוסי שהוא הצלקות לפי ומשתכנעים הבדואי איציק
 סוף שסוף מאושרים והרב ואיציק בתמונה). (לא התוכי
 השוטר ).5( יהודי תוכי הוא הבדואי שאיציק נתגלה
 )6( ן עיניו רואות מה — אויה אן הביתה, לנסוע רוצה

 שלנו ״התוכי הרב. לבית מגיעה כולה לוין משפחת —
 לכן הוא. שזה משוכנעים ואנחנו שנה 20 לפני נעלם
 כי והרב איציק בוכים בינתיים ).1( בוכים״. אנחנו
 ועושה )3( הוא גם בוכה השוטר ),2( תוכי הוא איציק
 ״אתה :הבדואי לאיציק אומר לוין מר ביניהם. הכרה

 איציק אתה התוכי, יוסי לא אתה הבדואי, יוסי לא
 ).5( בשימחח התוכי צורח אבא!״ ״אבא! התוכי!״.

רואות מה — אויה אך הביתה, לברוח מנסה השוטר

 לתם, שאמרתי מההר, כמו קרה אז ״אבל
 מההד, שראו האמריקאים, אותם, הזהרתי
ל רפואה הקדימו מתכננים, מההר, שאנחנו

 פצצת מין מההר, עלינו וזרקו למכה, מחתה
 איו־ שחיטה היתד, זאת כזאת, חדישה הלם

 נהרסו נהרגו, כולם לנו, הגיע אבל מההה,
 שאסור להם אמרתי אבל בהירושימה, כמו

 חזקים מההד, שהם הברית, ארצות עם להתחיל
 טובים מתחה ושהם אחר, אחד כל מההד, יותר
 את הבינו הכבשים שכל בטוח אני עכשיו וגם

להת ינסו לא הכבשים ושיותר מסג׳, ד,מההר,
 בריתה בני את או אמריקה את להרגיז או חיל
 שהיה כמו ומר ומחתה רע יהיה סופנו אחרת כי

 מההד, ההלם פצצת מהתה שנהרגו אלו של
הזאת."

 )1( ובוכה מגיעה ואן־דר״לינדן משפחת — )6( עיניו!
 ).2( בוכים ושניהם — הרב את התוכי שואל ז אני מי

״גמדי ״תירס  ובוכה לתמונה) (מחוץ השוטר צועק !
 הקטן הנס הוא שאיציק לו מסביר ואן״דר״לינדן כשמר

 ״תכירו, : לאיציק ואן־דר״לינדן מר את מציג השוטר ).3(
 כשניסה שנה 20 לפני שנעלם הקטן, הנס של אבא זה

 לעצמו הקורא אוקמוטו קוזו וזה באצבע. סכר לחסום
 הבדואי, איציק הוא בעצם אבל שהשתגע, מרוב יוסי,

 אומרים מאוד״ ״נעים לוין״. עבדאללה גם המכונה
 עלין״ ״עבדתי מאושרים. והרב איציק )4( בנימוס כולם
 יוסי, לו שקוראים אוקמוטו קוזו לא ״אני איציק אומר

 מנסה שוב השוטר ).5( הנס״ לעצמו שקורא כושי אני
 — )6( ז עיניו רואות מה — אויה אן הביתה, להסתלק

 הסקופ ״זה הרב: לבית מגיעים בוכים עתונאים אלפי
 בבכי פורץ השוטר )1( העתונאים כל מייללים !!!״שלי

 אך הביתה, ולברוח 5ו״ 4 תמונות על לדלג מנסה ),3(
הבא. בשבוע המשך — (>) !עיניו רואות מה — אויה

ה שתוכה כהנוב׳ משפחת טוענת התוכי״, יוסי הוא הבדואי ״איציק
 לוין. משפחת טוענת ולא׳/ ״לא © שנה 20 לפני נעלם יוסי׳ יחיד
שנה״. עשרים לפני שנעלם שלנו, התוכי איציק הוא הבדואי ״יוסי




