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מוגויוה לואיזיאנה
 שאני כמו הביתה, אותה קיבלתי ״אני
 חשוב,״ לא או חשוב אורח, כל מקבל
 חדר לה ״נתתי יוסוף. גיסה, השבוע סיפר

 אצלנו. אור אין למה התפלאה היא בבית.
 שאשתו וכששמעו סאלח, את זכרו בכפר

 משנתיים יותר לה. ונתנו כסף אספו הגיעה,
 ארבע עם אחד בחדר בבית, אצלי גרה היא

 לה נתתי אוכל, לה נתתי שלה. הילדים
 השיבה לא היא אבל מים, לה נתתי אש,

באהבה.״
 לביתה להסתגל יכלה לא לואיזיאנה

 שעזבה על שהצטערה כמעט וכבר החדש,
 המאור, היעדר בבראזיל. כפר־מולדתה את

 והחיים הדל המזון בחורף, הצפות־הגשמים
 מן דרש לא איש שכן — חסרי־המעש

 גרמו — דבר לעשות הצעירה האלמנה
 עוזבת בורחת, היתה לפעם שמפעם לכך
 לעיתים ספורות, לשעות לעיתים הכפר, את

יותר. או לשבוע אפילו ופעמים לימים
לאשתי,״ השאירה היא שלה הילדים ״את
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 שנים. כחמש לפני בבראזיל בכפר־מולדתה
 לואיזיאנה, נראית יותר טובות בתמונות

הטי הדוום־אמריקאיים תווי־הפנים בעלת
 ומושכת. נאה גילה, מכפי צעירה פוסיים,

 שנים, 15כ־ לפני בבראזיל נישאה היא
 שיצא הערבי לצעיר ,18 בת בהיותה
העולם. את לתור שבשומרון הקטן מכפרו

 היא בהם. טיפלה ״אשתי יוסוף. סיפר
 הדם, אותו היה לא זה משלנו. היתד, לא

 ממה במיוחד לי איכפת היה לא זה ובגלל
 לאן הודיעה לא פעם אף עושה. שהיא

 התרגלתי אני זמן. ולכמה הולכת, היא
 של הכבוד בגלל לה, הפרעתי ולא לזה
המת.״ אחי

 כי סיפרו, בכפר שהילכו סיסורי־הרכיל
 צעירים חבורת עם התיידדה לואיזיאנה
 פעמים איתם נפגשה 'וכי הסמוכה ברמאללה

 בירושלים בחברתם לבלות יצאה ואף רבות,
המיזרחית.

 החלו שלה ובן־הזקונים הבנות שלוש
 בראזיל דבר. לכל ערביים כילדים מתנהגים

 מדברים אף החלו והם מליבם, נשכחה
 הצליחה לא עצמה לואיזיאנה ערבית.
השפה. מחסום את לשבור
 הכפר את שהממה הידיעה, הגיעה ואז
ה פשטה במישטרה,״ ״לואיזיאנה כולו.

 לאח די היה ובכך לבית, מבית שמועה
 לגרום כדי בכפר, המכובדים אחד יוסוף,

עבר לא בושה. מרוב בביתו להסתגר לו
)28 בעמוד (המשך

במדינה
תפוצות

כניו־יורק קרי־וו־ארבע
 של התרגיל

ע? חזר לדוינגר הרב
לים מעפר — עצמו

 קריית־ פרשת על פארודיה כמו נראה זה
 ״שיטת כי מוכיח שזה גם יתכן ארבע.

 הסקנד- הרב על-ידי הומצאה לא לווינגר״
 שיטה שזוהי אלא מגוש־אמונים, ליסטי
דורות. בת ומנוסה, בדוקה

 במדינת לרה זה כאשר פנים, כל על
כמ המקומיים התושבים הגיבו ניו־יורק,

חברון. תושבי שהגיבו כפי בדיוק עט
 היא מונרו העיירה שקטה. הסתננות

 פרברי- מאותם אחד ניו־יורק, של פרבר
 המעמד בני מתגוררים שבהם רבים יוקרה

 לגור חפצים שאינם הנידיורקי, הבינוני
 מישפחתיים בתים עצמה. בעיר־המיליונים

 — שקטה אווירה מטופחים, גנים קטנים-
בקולנוע. כמו

 חסידי עינם את שמו הזה האיזור על
 לארצות־ שעברה עדה מסאטמאר, הרב

ה מילחמת־העולם בתום מהונגריה הברית
 ויל- בשכונת ברובה והמתגוררת שניה,

 ניו־יורק של בליבה בברוקלין, יאמסבורג
העיר.
 25 הקימו לעיירה, מסתננים החלו הם
שהו יתכן מונפילד. הנקרא בשיכון בתים
חבו כשהם השחורות, בקפוטות פעתם

 ה־ בעיני מוזרה נראתה שטריימלים, שים
 ארצות- אך מונרו, של אנגלו־סאכסים

 לא ואיש פלורליסטית, מדינה היא הברית
הגיב.
ו כולה העיירה התעוררה שלפתע עד

משהו. לה שקרה לדעת נוכחה
 של חוקי-העזר עירנו:" את ״הצילו

 בה לבנות שמותר קובעים מונרו העיירה
 מונרו בבתי חד־מישפחתיים. בתים רק

 או ארבע שלוש, בנות מישפחות גרות
 השקט האופי על השומר דבר נפשות, חמש

הפרבר. של
 המקומית המועצה אנשי גילו פיתאום

ל שונה מצב נוצר החסידים בשיכון כי
 הבתים 25ב־ כי לדעת נוכחו הם גמרי.

חסי 500מ־ למעלה גרים החד־מישפחתיים
וחסידות. דים

הצ עיניהם שלנגד יתכן הזדעזעו. הם
חסי המוני-המוני של תמונת־זוועה טיירה

 את מציפים שחורות, בקאפוטות כולם דים,
 בתיהם. ערך החוצה. אותם ודוחקים העיר

 הוא גם עומד חסכונותיהם, הושקעו שבהם
לתהום. לצלול

ה על מילחמה הכריזה מונרו העיירה
 להילוך נכנסה המקומית המועצה חסידים.

 פעם מתכנסת היתד, פעם מצב־חירום. של
צו כמניין בקושי אליה ומשכה בחודש,

 שלוש מתכנסת המועצה החלה עכשיו פים.
 מאתיים, של קהל בפני בשבוע, פעמים

עירנו!״ את ״הצילו הסיסמה: תחת
ה כי טוענת העיירה התקפת־נגד.

 העירונים, חוקי־העזר את הפרו חסידים
 והקימו לבתיהם בלתי־חוקיות תוספות בנו

 החד־ התקן את תואמים שאינם בתים
 על איסור־בנייה הטילה היא מישפחתי.

ה את להרוס איימה בלתי־גמורים, בתים
הקיימים. בתים

 החסידים, דובר לפקוביץ, לייביש הרב
 מישם־ לנו ״יש הטענות. כל את הכחיש

 בזד״״ זה דבקים שבניהן גדולות, חות
 ואם, אב רק לא כוללת ״המישפחה הכריז,

 הבת ואת ומישפחתו, הבן את גם אלא
 מינהגינו, את מכיר שאינו מי ומישפחתה.

הפרת־חוק.״ שזוהי בטעות לחשוב עלול
 מחבריהם משהו למדו הקרייה אנשי

 להקמת בקשה הגישו הם בקריית־ארבע.
 להפריד תובעים הם ״מונרו־עילית״. מעין

 להעניק העיירה, מגוף שלהם הקרייה את
 שתיקרא עצמאית, עיירה של מעמד לה

 חסידי כת מייסד שם על ״קריית־יואל״,
טייטלבאום. יואל הרב סאטמאר,

 משהו למדו מונרו אנשי שגם נראה אך
ל בקשה הגישו הם בחברון. מחבריהם

 2000 מונרו לעיר לספח האמורית מועצה
 — החסידים לשיכון מסביב אדמה של דונם

 תוכל ולא הקרייה תיחנק שכך בתיקווה
 לתוכנית קץ שם גם היה הדבר להתפשט.

 אי- החוק לפי כי — העצמאית הקרייה
ה לעיירה עצמאי מעמד להעניק אפשר

 עיירה של אדמותיה על־ידי כולה מוקפת
אחרת.

סאטמאר לחסידי וקטטות. מאסרים
)33 בעמוד (המשך .

דעה ו ה
 מבצע לרגל
הנחה י ל׳ 30.000

משרדי יהיו

י ת ר! י ד ר ו י ג
לציון בראשון

 ה/ ר׳, ב', א׳, בימים פתוחים
בערב. 9 עד רצוף

בצהריים. 2 עד ר ג׳, בימים

ת ו ר י י ד ד נ י ג
 59 הרצל רח׳ לציון, ראשון

רחובות • פתח־תקוה

? ב ש 2 ח 0 4 5
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