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 הוא ״בעצם,״ בארץ־ישראל.״ הראשון
 והיחידי הראשון הדרוזי גם ״אני מעיר,

1 בקריית־מלאכי.״
 חינם את איבדו העלובים הבתים אולם

 את לאשה בינתיים לו שנשא אלי, בעיני
 שנתיים לפני מאשקלון. נאה יהודיה רחל,

כש בקריית-מלאכי. לדירה לפלוש החליט
 בגשם, רבים ימים עוד ישב משם, נזרק

הח הנטושים לבתים אבל חורף, היה כי
לחזור. שלא ליט

 שאם החליט, אלי המפקד. של הצו
ל הוא יעזור בחיים, לו שיעזור מי אין

 ומכונית באשקלון, דירה רכש הוא עצמו.
 הוא אין הקודם רכושו על אבל פיאט,
 הוסיפו המישלחות בקלות. לוותר מוכן

 ̂ הצבאי. הבסיס שמול לקיוסק בסך לעלות
 עסקני־הציבור עם פשרה לידי הגיע לבסוף

 חמישה יועבר ״הקיוסק קריית־מלאכי. של
ה קבע המקורי,״ ממקומו ימינה מטרים
 מר לבין קריית־מלאכי מועצת בין הסכם
 . מול בדיוק הקיוסק יימצא עכשיו והבי.
הבסיס. שערי

 הגיעו לא עדיין בסיס אותו מפקדי אולם
 זה דרוזי. ״הוא מישאלותיהם. מילוי לכדי

 שהקיוסק ביטחון־שדה כללי לכל מנוגד
 לפני הללו טענו הצבאי,״ הבסיס מול יהיה

מו אנשי והבי, של החדשים אפוטרופוסיו
קריית־מלאכי. עצת

ה אנשי והוויכוחים. הדיונים עזרו לא
״ ש־ על מאושרים היו המקומית מועצה

 מטרים חמישה הקיוסק את להזיז הצליחו
 את — רצו שהם מה זה והרי ימינה,

שיפו בשטח הם שעתה הישנים, המיבנים
 נמצא עדיין הקיוסק קריית־מלאכי. של טה

לא שהחיילים כדי ובינתיים, צבאי בשטח

והכי של הקיוסק ליד חייל
שמאלה או ימינה

 סככה גם מולו הוקמה בחורף, יירטבו
 זה והרי ושולחנות כיסאות הוצבו גדולה,
ל שד,ורד לאחר בייחוד בית-קפה. כימעט

ה של מעמודי־החשמל כבל־חשמל מקום
ארעי. קו־טלפון אליו וחובר בסיס,
 :צו והוציאו רע, כי הבסיס מפקדי ראו

 הדרוזי. של בקיוסק לבקר אסור ״לחיילים
ב ייראה או דבר־מה בקיוסק שיקנה מי

 בכל ייענש הקיוסק, של השיפוט שטח
קבעו. הדין,״ חומר

 י נמ- והבי ? והיום גדולה. שערורייה
 הוא הצבא. אנשי עם הסכם סף על צא

 אחר, למקום ויילד לירות אלף 40 יקבל
 אנשי שמאלה. או ימינה מטרים חמישה

 ולעצמם לו לעזור רוצים קריית־מלאכי
 יועבר יפונה, אם שיפונה, השטח גם —

 ושוב קריית־מלאכי. של שיפוטה לשטח
נשכרים. הכל ייצאו

 והבי רחל אצל לקנות ממשיכים החיילים
 שבעל־ ולמרות הצו למרות החייכנית,

גדו שערורייה ״זאת דרוזי. הוא הקיוסק
 טוען מהקיוסק,״ אותי לזרוק שרוצים לה

 יהיו הצדדים וכל הסדר, ״יהיה והבי. אלי
 1 המקומית המועצה ראשי אומרים מרוצים,״

 איפה אוכלים ״אנחנו קריית־מלאכי. של
 מפקדי החיילים. מתריסים רוצים,״ שאנחנו
להתריע. ממשיכים הצבאי הבסיס
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