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!היחרי את תענה אד
 את שאונס מי

 יאנוס וזי ■א — הסמל
? השלום את מחר

 כשהיא — מאד יפה סמל היא היונה
בציור. מופיעה

 לסמל כדי חיות ביונים משתמשים כאשר
 הדבר מביא ובחגיגות, בטכסים השלום את

בבעלי־חיים. להתעללות
 בתל- הידטון במלון קרה זה תחילה

במר בכלוב נכלאו יונים של להקה אביב.
 וישבו ורועש, הומה סגור, אולם של כזו
 הכלוב, נפתח החגיגה בשיא בבהלה. שם

 מהן אחדות בכוח. מתוכו גורשו והיונים
 אל עפו בתיקרה, נתקלו בבהלה, עפו

 על ישבו אחרות וצנחו. נחבטו הקיר,
בפאניקה. קפואות הענפים,
 התעללות חזרה ימים שלושה כעבור

 בגין מנחם נתקבל שבו ממלכתי, בטכס זו
 ב- יונים נכלאו שוב הכנסת. מישכן ליד

של ברעש בכוח, גורשו שוב קופסות,

 אסור נעולים, להישאר חייבים היו הבתים
ב להתגורר או מהתלונות להסתכל היה

 יש מאד, קשה היה ״זה הבתים. גגות
 שלושה קטן, שלי והבית ילדים שמונה לי

 הבית,״ בתוך מילחמה היתד, כמעט חדרים,
המקום. בן יסיף עומר אמר

ש שיירה לארגן החליטו של״י אנשי
 סיום לפני עוד חלחול ברחובות תעבור
 נעמי אומרת טוב,״ רצון ״הפגנת העוצר.

 גם לעבור ״רצינו המיבצע. יוזמת קים
 ראש קוואסמה, פאהד אותנו, יעצרו אם

יצ דרכו, שנעבור ביקש חברון, עיריית
 המקום אנשי של מכוניות 50 אלינו טרפו
בראשם.״ והוא

אור אילו אחד. ביום איחרה השיירה
 להיכנס לה ניתן היה לא העוצר, בימי גנה

לעיירה.
 אתכם ראינו שלא ״חבל :קוואסמה אמר

 ישראלים שיש יודע היה העם כשסבלנו,
ש גם טוב אבל שלום, רוצים שבאמת

עכשיו.״ באתם
 המכוניות, קבוצת יודע. הממשל גם

 לנסוע. החלה שיירה, להיות היתד, שאמורה
 להימנע בין'הנוכחים שסוכם לפני לא אך

 ולציין לשל״י, כקשורה השיירה את מלזהות
המביעים ישראליים אזרחים קבוצת שזו

העוצר אחרי בחלחול קיס ונעמי קוואסמה פאהד
שלום״ להרגיש שלום, ״לראות

 שוב המסנוורים. הזרקורים ולאור הטכס
 נסחבו מהן אחדות ואנה. אנה בפאניקה עפו

 או אכילה לצורך רמי־דרג, אישים על־ידי
).30-31 עמודים (ראה שלל
 בשימוש ברברית אי־רגישות משום יש

 הטובה המטרה טכס. לצורך חיים ביצורים
 אי־ לד,יפו: ואולי כך. על מחפה אינה

 גם ספק של צל מטילה הזאת הרגישות
המתעללים. של הרגשות טיב על

 מוכן יהיה אולי — ביונים כך שמתעלל מי
 באה שהיונה עצמו, בשלום גם להתעלל
לסמלו?

השטחים
רנהזדהות ״רח1ע

 7ע שחוט? הממושך העוצר
 אזרחים הסתיים♦ חלחול

 את להביע באו ישראליים
 תושבי עם הזדהותם

בידיהם ופרחים המקום
 הגדול העוצר הפסקת אחרי שעות 24

 פרחים ישראליים אזרחים חילקו בחלחול,
 לא כי לסמל באו הם העיירה. לתושבי

 העונש עם מזדהים ישראל תושבי כל
הכפר. על שהוטל הקולקטיבי

 עמדו, פשוט ברחובות, עמדו אנשים
 הסתכלו רובם אך ביניהם. שוחחו חלקם
 איך שכחו כאילו ולמעלה, שמאלה ימינה
 ימים 16 בה. להיזכר וביקשו עירם נראית
 בעיק־ העיר, על העוצר הוכרז מאז עברו
 הכפר בני ונערה נער של הריגתם בות

 חיילי ובין המקום צעירי בין בעימות
'ש ביותר החמור העוצר זה היה צר,״ל.
 האחרונות. בשנים ערבי ישוב על הוטל

 למשך מבתיהם לצאת הותר לתושבים
אחרת. בשעה פעם וכל ביום דקות 45

 הביטוי חופש שלילת נגד מחאתם את
הערביים. ישראל לאזרחי

 ראש כשבראשה לחלחול נכנסה השיירה
 המו בחלחול טאוויל. ורימונדה העיריה

 כאשר ומבוגרים. נוער ילדים, הרחובות
 מדברים, החלו העיתונות אנשי את ראו
 ראיתי ״אני :ביי.ש נאמרו מהדברים חלק
 ״לא בנשק,״ יורה אזרחית לבוש איש
 ואמא חייל היה שזה ראיתי אני נכון,
 ירה מי הוויכוח אותו.״ לזהות יכולה שלי

 ראשי גם הסתיים. לא עדיין ובנערה בנער
 קוואס- אומר בדיעותיהם. חלוקים העיריות

 ראו שהם לי אמרו ראיה ״עדי :מה
 מקריית הם אז אזרחים אלה ואם אזרחים,

 אבל זה, את יודע הממשל גם ארבע,
 מועצת לראש אחוז.״ במאה בטוח לא זה

 שזה לי ״אמרו אחרת: דיעה חלחול,
חיילים.״

 הצבא מכוניות בעיר. מתלחשים ובינתיים
מסבי ריקנות של מעגל יוצרות שעומדות

 נראית לא מטרים 100 של בקוטר בן,
 כולם פוחדים. שם, שורר השקט חיה, נפש

 מיסמטות ויוצאים המקום את עוקפים
____ צדדיות.

 של מישרדו הכנסתי במו טובים
 חסן אחמד חלחול, המקומית המועצה ראש

 שקירותיו קטן חדר מאוד. צנוע מלחם,
ושול כסא מתקלפים, וירוק כחול הצבועים

 העיירה את מנהל הוא מכאן קטן. חן
 נאה גבה־קומה, לעצמאות. מילחמתו ואת

 ושערו שזוף עורו כחולות, עיניו מאד,
 ומלווה רהוטה אנגלית דובר הוא בהיר.

 עמום שולחנו נעים. בחיוך דבריו את
השיירה. אנשי לו שהגישו פרחים

 גדול ביום עצמי את לבטא לי ״קשה
 אותנו. שאוהבים אנשים רואה כשאני כזה,
 כשאני משקר לא ואני שלום איש אני

 הממשל, עם ולא חברים עם לא מדבר,
 הדלת את לסגור אבל וכן, חברי אני
 ראיתי מאוד. רע רע, זה לדבר לתת ולא

)51 בעמוד (המשך

שד הבשם לאפטר  הוציא א
משלוותם... את'האנגלים

לישראלים גם זאת יעשה ...הוא

 זוגה. קוגה כל ב״נימרוד״ השנה
 • בנייר או בשעון לוכות יכול אתה

 או בסקייטבורד ומעטפות, מכחבים
 ביומן, או בתקליט במדבקות,

 במערכת ואפילו בטרנזיסטור
סטריאופונית!

 ומבצע ״נימרוד״ של הסנדלים עם
תחליפים, על לחשוב מה אין — כזה

 של״נימרוד״ סנדלים
ועוד... עוד נועלים

נזחד ל 111 [>*אזו
ם 5 נז-יהודה •מאיטנר אילת חדש תיירות מרם •(ינירוו ראשי) (סניף ח״א 185 דיזננוף •נימרוד שלי  ירו
 27 רוטשילד טיפי • הנציב.נתניה שמואל •ליליפיט באר-שבע אוניקו פסג׳ •אטרנה רחובות 8 ויצמן •עילית
ץיו נו-טק •גל בת-ים לו  סוקולוב איניין • סבא כפר נ* ויצמן וטף •טיף נן רמת 49 ניאליז! •ניעי עפולה הרנ

ד י רוגוזץ •איניין הרצליה 31 שדו  5ו הרצל אוניין • תקוה פחח ז6 ההגנה •אוניון רעננה 157 אחוזה •יויויון א
^___________ • רימו!• מסחרי מרכז •וילמיה חיפה

אילו! לבינסון חגי2170 הזה העולם


