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לבדואים עזרה

הישרא אם וגמלים. בדואים חולות, רונה
 מו־ מקדים — מוחמד אל יבואו לא לים

 כב־ ,גמליו עם הישראלים, אל ובא חמד
שלו. המידבר חול ואפילו שיו

ל הגיעה תל־אביבי פאר מלון הנהלת
 לשמש מעתה יכול המידבר הווי כי מסקנה

 כאתר גם אלא לתיירים, כאטרקציה רק לא
לישראלים. נוסטלגיה
 להפליא. הצליח הפירסומת תעלול

 האדיבה בעזרתם בית־המלון, הנהלת
 אוהל הקימה שלה, יחסי־הציבור אנשי של

ב הלובי של האחורי בחלקו גדול בדואי
 כמה זרקו הסינתטיים השטיחים על מלון.

לאו ומחוץ ערבי, בנוסח וכריות מזרונים
ה בתילבושתם בדואים 20כ־ ישבו הל

הר עם האש על כבש ובישלו מסורתית
 רבצו גבוהה ערימת־חול על אורז. בה

שנכ מי וכל על־באמת, גמלים שני בשקט
ה המסורת מיטב לפי נתקבל לאוהל נס

אפו־רביע. שבט של אדיבה
טרמפ תפס המלון של האופנה מתכנן גם

הלוב דוגמניות כמה הציג התעלול, על
 של גוונים המידבר. ברוח דגמיו את שות
 דוגמניות של מיזוג עם רטובה ואדמה חול

ישראלי. בתיה כמו מזרחי, מראה בעלות
 סיבוב גם עשו די, היה לא זה בכל ואם

 העייפים הגמלים לשני דיזנגוף בחוצות
 כאשד הרחוב את שזיהמו והעצמים,
הטל מצלמות רצות ולפניהם מאחוריהם

וויזיה.
 לבוא שצריך הקהל היה שנותר מה כל

 בדואים מאכלים לאכול לאוהל, בהמוניו
לנ נסיעה כרטיס לעצמו שחסך ולחשוב

ה לצורך התפאורה כל הובאה משם גב,
 בשעה לאוהל העיתונאים משהגיעו עניין.

 גדולה. צפיפות בו מצאו לא המיועדת,
 בלטו בא. שלא כימעט הקהל למעשה,

 לקחת אולי, שחשבו, חברי־כנסת, כמה רק
הפירסומי. התעלול על טרמפ
 של חבורה עם המיזמים, אחד על

 לו ישב רביע, אבו משבט בדואים עשרה
מיוע שניים עם פרס שמעון חבר־הכנסת

 ואורז, פיתה עם בשר־כבש ואכל ציו,
ב בנגב, גם מוגש לא סכו״ם — בידיים
מאר עם בשקט שוחח פרס שכזאת. ארוחה

 דווידוביץ, יעל המלון, של המארחת חיו.
בהגשה. לבדואים עזרה
 יוסי חברי־הכנסת לעשות הגדילו אך
 על עלו למקום, שהגיעו נוף ועקיבא שריד

 הגדול. הרגע את להנציח כדי הגמלים
 להם הסתבר מהגמלים, לרדת כשביקשו רק

 כסף. עולה לרדת אבל חינם, זה שלעלות
 עבור תשלום תבעו הגמלים בעלי הבדואים

הי לא זה ובנושא עליהם. לעלות הזכות
 נאלץ מהם אחד כל חסינות. לח״כים תד,

התענוג. עבור לשלם
 כל כמו בפגרה הנמצא שריד, יוסי ח״כ

ב מסתובב באחרונה נראה חברי־הכנסת,
 הוא כולם אל שונים. ציבוריים אירועים

 הגיע זאת, לעומת נוף, עקיבא כמובן. מוזמן
 ספק חבר־כנסת, היותו בזכות ספק למלון
ה עיתונאית שהיא מידה, אשתו בזכות

חברתיים. לאירועים תדיר מוזמנת
הם כי הבדואים הוכיחו סוכות בערב
 רב שבת. של גויים גם לשמש יכולים
 ברמקולים. מוסיקה להשמיע אסר המלון

 המיזרחיח תצוגת־האופנה כי סכנה נשקפה
המוקלטת. הרקע מוסיקת ללא תתבטל,

 התישבו הם לעזרה. הבדואים נחלצו כאן
 מחלל מהם כשאחד במקהלה לשיר והחלו

ש עד התלהטה במקום האווירה בחליל.
הדוגמניות. בשורת הופיע הבדואים אחד

המבקש לציבור להבטיח יהיה קשה
יוכל כי הבדואי, באוהל ולהתארח לבוא

 אך ערב, מדי חברי־כנסת בכמה להיחכך
 מזלם יתמזל אולי לגסות. כדאי זאת בכל
 העם נבחרי את לראות הם גם יזכו

 מתנדנדים או בידיים ובשר אורז זוללים
עצבני. גמל במרומי

ישראלי דוגמנית
מיזוחי מראה

והבדואים פדס ח״פ
בידיים ואורז בשר

שריד ח״ב
מי? בהזמנת

נוף! ח״כ
? מי בזכות




