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 היו — מפות סביב דיון — המישלחת בו
 אז לצילום. מעניינים המיקצועית לדעתו

 העיתונאי־ שרון, של עוזרו אליו ניגש
 לצלם. שלא לו והורה לנדאו, אלי לשעבר
 יראו בתמונה כי היה, לנדאו של הנימוק

 ש־ שלה, וידידה לילי השר, אשת את גם
 חלבי רציני.״ לא ו״זה לסיור, נילוותה

 עובד שאינו ממי הוראות־צילום, לקבל סרב
 השניים ובין כעיתונאי, תיכשל בטלוויזיה

 לנדאו הודיע שבמהלכו דין־ודברים, התפתח
 שלך הקאריירה את אגמור ״אני לחלבי:

בטלוויזיה.״
 אולם כרברבנות, הדברים נשמעו אז
 מ* האיום כי בשרו, על חלבי חש *יום

רציני. איום היה השר לישכת
ידי של כשליח משמש שרון כי ספק אין

 פעמים וכמה שכמה מגוש־אמונים, דיו
 אומר חלבי. של פיטוריו את דרשו כבר
 עלי אמרו כבר ואריק ״הם :רפיק כך על
 משקר, שאני מהימן, לא שאני הכל. את

 צריך שעוד מה כל אנטי־ציוני. שאני
 הזה התואר בוגד. שאני זה עלי, להגיד

 אחרים, תארים לגבי גם אולם לי. חסר
 לומר. מה לי יש שרון, אריק בי שהטיח

 מקובל לא עוד שרון אריק ישראל במדינת
פטריוטיזם. על תארים שנותן כמי

 החברה היחידי. לא הוא שרון ״אריק
 לה קשה סובלנית. אינה ברובה הישראלית

 שלה. בשפה מדברים זרים שגופים לקבל
וירו עבודה, מקום היא עבורי הטלוויזיה

 אבל העבודה. בזמן עיר-מגורים היא שלים
 שלי. הכפר את שלי, המקום את יש לי

 אפשר מהטלוויזיה. אותי לפטר אפשר
 אבל שם, שלי העבודה מקום את להפקיע
 את לי יפקיעו שלא מקווה אני בינתיים

 זה שלי החיים מקור הכפר. ואת הבית
אליו.״ לשוב מוכן תמיד ואני הכפר,

 ביערות השוכן אל־כרמל, דליית הכפר,
 לפני חלבי מישפחת על־ידי הוקם הכרמל,

 בא אל־חלבי מוחמד כאשר שנה, 300כ־
 חלבי מישפחת כיום במקום. להתיישב

 ביותר הגדולה הדרוזית המישפחה היא
 מונה היא לבדה אל־כרמל בדליית בארץ.
הכפר. בני כמחצית נפש, 4500מ־ למעלה

 פוליטי דעות מיגוון מצוי זו במישפחה
חלבי, אסד המישפחה, מבני אחד רחב.

 שלומ שרון, אריק של רשימתו נציג היה
 פרשת כשהתפוצצה הדרוזים. בקרב ציון,
 את בפניו והביע רפיק אל אסר בא שרון

 אחר־כך דרוזי, אני כל ״קודם תמיכתו:
מיפלגה." איש אני בסוף ורק ישראלי אני

ש בכפר, חרות של אחר נציג לעומתו,
 על איים חלבי, מישפחת על נמנה אינו

 את בשבת שהחתימו הכפר, מבני צעירים
 תמיכה עצומת על אל־כרמל דליית תושבי
שמו את רשם כי להם, הודיע הוא בחלבי.

לשילטונות. אותם והעביר תיהם
לזכר_________

האלמוני החייל
 אחד היה קאסם, רפיק, של כיו

■  מוביל היה הוא המישפחה. מעניי י
 קטנה, חנות פתח ואחר־כך. גמלים, שיירות

 בה מכרו מכולת. חנות היתד, לא ״שאפילו
וסוכר.״ אורז סמרטוטים,

 חלבי היה עניה, במישפחה ילד כל כמו
 של היסודי בבית־הספר מצליח תלמיד

 א׳ בעירוני ללמוד הלך כך ואחר דליה
 ״הכפר נעוריו: על חלבי מספר בחיפה.

 ליד רוג׳ייב, הכפר כמו בדיוק היה שלנו
 והיינו קטן, כשהייתי זוכר, אני שכם.

 ארוכים, חודשים במשך יחפים הולכים
 נעליים לזוג נזכה אולי שבו לחג, ממתינים

 ופשוט. פרימיטיבי היה הבל משומשות.
 הפקעות, היו אצלנו גם ברוג׳ייב. כמו ממש
 המדינה, לצרכי הן שההפקעות ידענו אבל

ה הרחבת ואפילו חיפה, הרחבת לצרכי
 לא ההפקעות אבל שלנו. בכפר שירותים

 לשגע הרוצים מטורפים 50 איזה לצרכי היו
המדינה.״ כל את

 הפכו וסעיד שפיק אחים. ארבעה לרפיק
לרווחת שהביאו והם גדולים סוחרים

 והאח זעיר, סוחר הוא תאופיק המישפחה.
 רפיק. כמו רוח, לעסקי פנה ואליה הצעיר,
בתיכון. מורה הוא ואליד

לרא נתקל הוא בתיכון, רפיק כשהיה
 בחברה דרוזי להיות של בבעיה שונה

 לכיתה. חבריו בפני הרצה הוא יהודית.
 ידעתי שלי. להרצאה בדיחות כמה ״הכנתי

אולם ההרצאה. להצלחת יעזור זה כי

 אחד אף הראשונה, הבדיחה את כשסיפרתי
 והם טובה, היתד, לא שלי העברית צחק. לא
הבדיחה.״ את הבינו לא

 כעבור לרפיק, גרמה הבדיחה תקרית
 באוניברסיטה ילמד מד, להחליט שנים, כמה

העברית. בלשון בחר הוא —
ל כמובן, נשלח, הוא לצבא כשהתגייס

 הוא הקצינים קורס אחרי הדרוזית. יחידה
 בשירותו היחידה. של החינוך לקצין התמנה
 בשקר. הראשונה בפעם חלבי הואשם הצבאי
 הצפון, פיקוד אלוף אז היה גור מוטה
 כאשר הרמטכ״ל. היה אלעזר (״דדו״) דויד

 רפיק בפניהם הרצה ביחידה, השניים ביקרו
 לנחלת הפכה שמאז שלו, התיאוריה את

 הצורך על הדרוזית, העדה מבני רבים
 בני ובשילוב הדרוזית היחידה בפירוק

רגילות. צה״ליות ביחידות העדה
 הדרוזים הצעירים של ההשכלה ״רמת

 מרמת נופלת אינה לצד,״ל המתגייסים
 המתגייסים היהודים הצעירים של ההשכלה
 מוטה ודדו. מוטה בפני רפיק טען לצר,״ל,״

 השלישות ״קצין :באמצע דבריו את הפסיק
 אומר שאתה מה הפוכים. נתונים לי מסר

להתנצל.״ צריך ואתה אמת, לא זה
 ז״ מה על אבל המפקד, מתנצל ״אני
 ״כדאי בשיחה. התערב דדו רפיק. לו השיב

 נברר אותו, ונשאל השלישות לקצין שנקרא
 צריך מי נראה ואז הסוף עד העניין את

להתנצל.״
 כי התברר, השלישות קצין נקרא כאשר
 צדק. ורפיק מדוייקים היו לא שלו הנתונים

 מוטה במילים, התנצל השלישות קצין
בשתיקה. התנצל

 רפיק עבר מצר,״ל שהשתחרר לאחר
 התמנה הוא ירושלים. בעיריית לעבוד
 שהיה מי בנבנישתי, מירון של כעוזרו
 העי־ מטעם המזרחית ירושלים על ממונה

 קולק, טדי העיר, ראש לבין בינו ריה.
הח כאשר מופלאה. יחסים מערכת נוצרה

 החייל למען האנדרטה תוקם כי קולק ליט
 האנדרטה שהקמת וידע הירדני, האלמוני

 לעסוק רפיק על הטיל הוא סערה, תעורר
וביסודיות. ביעילות בכך

 בטלוויזיה. לעבוד רפיק עבר כך אחר
 מפגי־ לנסות. לו הציע אותו, פגש שי נחמן
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