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תן! ,,לא ההתנגשות. את תן! לא ני  אנו ני
 בני־הכפר מפגיני קראו פלסטין!״ בנייך

 סוכנים ״פרובוקטורים! ברחובות. שצעדו
״אנטי־קומוניסטים  אוהדי לעברם הטיחו !

רק״ח.
 למרגלות זר־פרחים בני־הכפר כשהניחו

 את לסלק יריביהם מיהרו — האנדרטה
הזר.

 המונית, תיגרה שהצית ניצוץ זה היה
המח משני ניצים כמה נפצעו שבמהלכה

 שמישהו מבלי בנפגעיו, טיפל צד כל נות.
המישטרה. את להזעיק דעתו על כלל יעלה

ה להגנת הוועד על השתלטה ״רק״ח
 בני־ מפעילי בדאח, עומר הסביר אדמה,״

 ואב נשוי ,32 בן חקלאי בדאח, הכפר.
 בני־ ראשוני על נימנה ילדים, לחמישה

 מנצלים לדבריו כאבול. בכפרו, הכפר
למט יום־האדמה כינוסי את הקומוניסטים

 שאיפה מתוך הצרות, הפוליטיות רותיהם
 הערבים של הבלעדית הנציגות להיות

 מנהלת הקומוניסטית ״המיפלגה בישראל.
 האש־ בנו ומטיחה מילחמת־חורמה נגדנו

 ומנוהלים מודרכים שאנו כאילו מות־שווא,
ב בדאח אמר שירותי־הביטחון,״ על־ידי

״נתעבים שקרים הם ״אלה זעם. !
 התפרץ לדברים, שהאזין רק״ח, פעיל

 מנהל מי יודע ״אינני דברו: את לומר
 מי כל אך אותכם, מדריך ומי אותכם
 נהנים השילטונות שרק רואה, עיוור שאינו

 האחדות את שוברים אתם מפעילותכם.
מש בישראל, הערבית האוכלוסיה בקרב
 הערבים, אותנו, ומשניאים רק״ח את מיצים

היהודית.״ האוכלוסיה על

 את לפתח אדמותינו, הפקעת את להפסיק
בהיס שתתחשב בצורה החינוך מערכת

 שלנו, ובתרבות בפלסטינים, שלנו, טוריה
לוי הצהרנו וכמובן, כערבים, ג תמי על ?

 העם של הלגיטימיות הזכויות בכיבוד כתנו
הפלסטיני.״ הערבי

 בערבית התנועה שם מחאג׳נה, לדברי
 בתירגום זכה לא — אל־בלאד אבנא —

 פירושו, ״בני״הכפר״ בעברית. מדוייק
 בני־כפר ולא הארץ, כל בני לדבריו,
 וכמונו אנו, פלסטין ״בני אחד. מסויים

 מחאג׳ינה, אמר בישראל,״ הערבים שאר
 גם מאז קמו שלנו זו כמו קבוצות ״ובאמת,
 דיר- נחף, כאבול, כמו אחרים, בכפרים

 הקבוצה נוספים. וכפרים טייבה אל־אסד,
 להכניס המקומיות בבחירות הצליחה שלנו
 הפכנו ובכך הכפר, למועצת נציגים שני
ומוכר.״ חוקי כוח

 היום ועד התארגנותם שמאז העובדה
 כלל־ פוליטי מצע בני־הכפר פירסמו לא

 כללית, תנועה להפוך להם איפשרה ארצי,
 כוחות זה, בצד זה חוסים, שבמיסגרתה

 רחב דעות מיגוון בעלי שונים, פוליטיים
 שחשש מאום־אל־פחם, אחר צעיר ביותר.

 הסביר צרות״), רוצה בשמו(״לא להזדהות
 תנועה כאש״ף, כמוהם ״בני־הכפר כי

 של הלאומיות השאיפות את המבטאת
 גם ״כך אמר, באש״ף,״ כמו הפלסטינים.

 יש קיצוניים. ויש מתונים יש — אצלנו
 בהקמת הדוגלים יש שמאל. ויש ימין

 ויש וברצועה, בגדה פלסטינית מדינה
 חילונית־דימוקר־ אחת, בפלסטין הדוגלים

 ויש ישראל עם להשלים המוכנים יש טית.
המסרבים.״
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ץ ל התארגנה ״בני־הכפר״ נועת ו
 אום־ בכפר שנים, עשר לפני ראשונה 4 ו

המקו־ למועצה בחירות כרשימת אל־פחם,

 עימות
בשער

 והקומוניס- ש״בני־־הכפד״ שעה ף
״  התקיימה בכפר־כנא, בזה זה הלמו טים ״

 בטייבה יום־האדמה של נוספת עצרת
שבמשולש.

 תעבור זו שעצרת היה, נראה תחילה
 לנטרל השכילו רק״ח עסקני שכן בשלום,

שהס כך על־ידי המקומיים, בני־הכפר את
אפש לנציגם ולתת בעצרת לשתפם כימו
 טייבה. של בני־הכפר ואומנם, לנאום. רות

 התחיה), (בעברית: אל־נהדא הנקראים
 מחבריהם; ואחד העצרת באירגון חלק לקחו
 את בה נשא המקומית, המועצה חבר

דבריו.

האדמה יום בעצרת נואם
שמאל״ ויש ימין ״יש

 כמים־ מאורגנים אינם שבני־הכפר אלא
 הקבוצות בין והקשרים ממושמעת לגה

 רבים במיקרים למדי. רופפים השונות
 להיוועץ מבלי דרכה, את קבוצה כל בוחרת

במקו בני־הכפר, נוקטים לעיתים באחרות.
 מנוגדות. ואף שונות עמדות השונים, מות
 על ישבו טייבה של שבני־הכפו קרה, כך

 בשעה המכובדים, ובשורות העצרת בימת
 לטייבה שבאו אום־אל־פחם, של שבני־הכפר

 בשער נחסמו ודגליהם, כרזותיהם עם
רק״ח. סדרני על-ידי המיגרש
 האנשים את להכניס הסכימו רק״ח אנשי

 בתנאי צעירים, רובם בשער, שניקבצו
 שבידיהם. והדגלים הכרזות את שיקפלו

 חומת נפרצה בשער, ודברים דין כדי תוך
 השכן הכפר של ובני־הכפר הסדרנים,

 חרפות הופסק, העצרת מהלך פנימה. פרצו
 ובתיגרות־ עבר מכל הושמעו וגידופים

 שני אנשי נפצעו בקהל שפשטו ידיים
 לא בכפר־כנא, כמו בטייבה, גם המחנות.

 למישטרה. לקרוא דעתו על איש העלה
 בידיהם, ראשיהם חפנו העצרת מבאי רבים
ובושה. מצער

 — השונות שהמיפלגות ״ראינו מית.
 שולטות — השאר וכל המפד״ל המערך,

 איכות לשיפור דבר עושות ואינן בכפר
 סלאמה מוחמד השבוע הסביר בו,״ החיים

 לצורכי חנות בעל ,30 בן רווק מחאג׳נה,
 תנועת מייסדי בין שהיד, בכפר, חשמל

 המים־ נציגי פעלו לא לדבריו בני־הכפר.
 נציגי גם אחת ובעונה בעת שהינם לגות,

 נגד התושבים, לטובת הגדולות. החמולות
 זכויות שיוויון ולמען האדמות הפקעת

 עצמאית. במיסגרת התארגנו ״לכן לערבים.
 תל־ את בנינו עתה עד לתושבים: אמרנו
 אום־אל־ את לבנות עלינו עתה אביב.
 הכפר, את לתעש תובעים אנו לכן פחם.

 לדאוג צעירים, לזוגות שיכונים לבנות
 מירפאות ולהקים הציבורית לתברואה

 וכפרי הכפר תושבי למען ובית-חולים,
הסביבה.״

תבענו בכך. הסתפקנו לא ״לא, ? הכל זה
— 5 0

 המהומה, שוך עם העצרת, כשחודשה
 חדש עידן כי משתתפיה לכל ברור היה

ביש הערבים של הפוליטיים בחיים נפתח
 בני־הכפר בין חורמה מילחמת ראל:

הערבית. האוכלוסיה של נפשה על ורק״ח,
 עברה הארבע מתוך אחת עצרת רק

 — כונסה שלשמו ביעד והתרכזה בשלום
 מקום הנגב, בלב בתל־שבע, שנערכה זו

הסוב השבטים, בני הבדואים. של מושבם
 הירוקה הסיירת אנשי מרדיפות הרבה לים

 אדמותיהם, הפקעת מפני בפחד והחיים
 שבה הפוליטית מהקלחת עדיין רחוקים

 במדינה. הערביים האזרחים שאר מעורבים
באדמה. — אחד בדבר מרוכז מעיינם כל

 נושא על יום־האדמה בעצרת דיברו לכן
 הנישול מסכנת להינצל איד — בילבד אחד

ברשותם. שנותרה האדמה מעט על ולשמור

■ כאם ע פאיז
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 לא שאני לו אמרתי אשה. שמכה חייל
 עליו, חבל נאצי, כמו יתנהג שהוא רוצה

באזהרה.״ יד עלי הרים הוא אז
 היית לא ״אם קיס: נעמי לו אומרת

 באמת.״ מבינים, היינו אותנו, לקבל רוצה
 הוא הכנסת,״ כמו בשבילי טובים ״אתם
 היו כולם קודם, באתם שלא ״חבל עונה,
 לנו שגם שחושבים כאלה שיש רואים
לדבר.״ מותר

העי עם היחסים על להאמין* רוצה
 ״היחסים מחמוד: בשם תושב מספר תונות
 הם מאד, טובים עתונאי־חוץ עם שלנו

 אז לנו, עושים מה רואים והם ■בעדינו
הזמן.״ כל לצלם להם נותנים אנחנו

 את ברבים לפרסם מבקש המועצה ראש
 לא זו אבל שלום. רוצים ״אנחנו דעתו:
את להעניש היה אפשר לשלום. הדרך

 העולם. באליפות השלבים אחד שהיא
 מבריודהמועצות. לישראל עלו שלושתן

 עיר מלנינגרד, עוד מכירות ואולגה לובה
 בית- אלופת בשעתה היתד, אולגה מולדתן.

לש החליטה יותר מאוחר בדמקה, סיפרה
 התייצבה רצונה את לממש כדי שח. חק

 ויק־ השח־מת אמן של במעונו אחד בוקר
 בכוונתה כי לו והודיעה קורצ׳נוי, טור

לש שהתחילה מאז העולם. אלופת להיות
 להיות כבר הספיקה שנה, 15כ־ לפני חק,

 שת־מת מלמדת היא כיום אלופת־ישראל.
 הרבה ומקדישה בתל־אביב, הנוער במרכז

 תהייה ״היא הפעוטה. בבתה לטיפול זמן
 כבר משוכנעת ממני,״ טובה יותר שחקנית

 כבר ״היא השיער, מתולתלת האלופה עתה
 ואת הפרש את הלוח על לזהות יודעת

הצריח.״

 התחילו ,8ו־ 6 בני לובה, של ילדיה שני
אמן. של המסורה בהדרכתה שח־מת ללמוד

כפעולה נודלמן שחמתאית
ספורט זה שח־נות

 קורה אצלכם גם אבנים. שזרקו הילדים
 מענישים זה בשביל אז מתפרעים, שיש
שלמה? עיר

 שלום שכשאומרים להאמין רוצה ״אני
 לראות רוצה אני באמת. לזה מתכוונים

 שלכם, הפרחים את. רואה שאני כמו שלום
 רוצה אני ברדיו, זה על לשמוע רק ולא

״אינשאללה ובקרוב, שלום להרגיש !

חיים דרבי
המלכות מ׳שחק

 •מת שח שהקניות שלוש
 להביע חותרות ישראליות

העולם לאליפות
 חמש לשבת יכולה לא שאשר, ״אומרים

 מזה שטות. זוהי בשקט. תמימות שעות
 למעלה יום כל כימעט יושבת אני שבוע
 ומבלי מהכיסא לקום בלי שעות מחמש

 נודלמן לאה שעבר בשבוע סיפרה לדבר,״
שחק מארבע אחת שח־מת, שחקנית ),23(

 שח־מת ״בשבילי ישראל. של הצמרת ניות
 אף אבל ביותר, מהקשים אחד ספורט, זה

 וללמוד לשבת ראש לי היה לא פעם
מישחקים.״ או מהלכים

אי כדוברת העובדת המטופחת, הצעירה
 לתואר- לומדת הליברלים, העובדים גוד
במינהל־עסקים. שני

לש ),32( פודרז׳נסקיה אולגד, חברותיה,
בריס ולובדי בשח־מת, ישראל אלופת עבר
 ברצינות המישחק את לוקחות ),34( טול
 לכימיה, במעבדה עובדת לובה יותר. רבה

 והיא בירושלים, העברית באוניברסיטה
 וינגר. יצחק הישראלי לשחמתי נשואה
 הודתה ממני,״ טוב יותר משחק ״בעלי
 מדריך תמיד ״הוא הממושקפת, האשה
 וזה במילואים הוא עכשיו לי. ועוזר אותי
לי.״ חסר נורא

 שהו השלוש השח. למען דייאטה
 בתל-אביב, רמת־אביב במלון שעבר בשבוע
 מחו״ל, אחרות נשים שבע נגד שם והתחרו

לשח־מת, הבינלאומית התחרות במיסגרת

 להתמיד: עליהם לוחצת היא אין זאת, עם
 להיות רוצים הם אם יחליטו, כבר ״הם

כמוני.״ אלופים
 התחילה השח־מת במישחק דרכה את
 המבוגר אחיה, בהדרכת ,12 בגיל לובה
 לפני עלתה לישראל שנים. בחמש ממנה

שנתיים.

 מאד. השלוש מתרגשות מישחק כל לפני
 פוקר״, ״פני אותה מכנים שחבריה לאה,
 כל לפני אך ריגשותיה, את מגלה אינה

 אולגה עצבים. לפקעת הופכת היא מישחק
 דייא- באמצעות הכושר על לשמור מנסה

 מיש- לניתוח שלמים לילות ומקדישה טה,
 היא זאת מלבד והעתידיים. הקודמים חקיה

מסו אינה לובה מצטיינת. פוקר שחקנית
 והיא המישחק, שלפני בלילה להירדם גלת

ספרים. בקריאת אותו עוברת
מוטי הישראליות לנשים אין לדעתן,

 כמיקצוע. בשח־מת לעסוק גדולה בציה
ונות בספורט אלוף כל מעודדים ״ברוסיה

 יש ״בארץ לאה. סיפרה מילגה,״ לו נים
 בפרסים, לזכות או מילגה לקבל אפשרות

 הפרס וסכום גבר שמקבל הפרס סכום אבל
 שמיים כמו מזה זה שונים אשד. שמקבלת

ש בתחרות כמובן. הגבר לטובת וארץ,
הרא הפרם היה שנים כחמש לפני היתר.

 100 רק ולנשים דולר, 1000 לגברים שון
דולר.״
ב לנשים שח־מט תחרויות שום ״אין
בדר הבדל ״ואין לובה, התמרמרה ארץ,״

 ברוסיה. שיש כמו וגברים, נשים בין גות
 וללמוד, לשחק לנשים מאפשרים היו אילו
טובות.״ שחמאתיות הרבה לנו היו

 רמתו להשוות אין כי משוכנעות, השלוש
״שח בשח־מת. אשד. של לרמתה גבר של
 פיסיולוגי הבדל שיש ומפני ספורט, זה מת
 הנשים תוכלנה לא לעולם לגבר, אשה בין

 לובה. גורסת הגבר,״ של לרמתו להגיע
 היא העולמי בשח־מת גבוהה הכי ״הדרגה

 להגיע הצליחה לא אחת אשה ואף רב־אמן,
זו.״ לדרגה כך. עד

ל אפילו השלוש הצליחו לא בינתיים
 כח אזרו לא הן מזו. פחותה לדרגה הגיע

הבא. לשלב להעפיל
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