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 בתום נעליו את לאסוף שבא ואש־העיוייה שאל
ל־ שנכנס לפני נעליו את הסיר צ׳יצ׳ התפילה.

לים. היהודים את לזרוק שיש שטוען, ערבי צעיר לידו ותד. מוחמד

 1ד טידבן ארמוני מוויע
 גננו1ש ואערהיעץ־״וו,

שישי; ביום חסן־נק
 מגיע ארוכים שולחנות ניצבו המיסגד בפתח

 החינו! החזר־ להפגנת שבאו המתפללים כל —
 ללמוד לשי־ רחבה ביד ותרמו לידם נעצרו חות
ארבע הקדוש. האתר קום

 רא ב־ עמד טורק ריפעאת הכדורגל שחקו
7 קרא לארבעה ״הגענו :הכסף את וספר פתח  

 קש לי נגיע אנחנו התחלה• רק וזאת מיליון,
 מקבלי ים־ שערביי־יפו הזמן הגיע מזה. ליותר

היה ה־ את וידרשו בבתיהם להתחבא סיקו

 על־ידי נבנה המיסגד יפו׳תל־אביב. הדרך אס על חסן־בק מיסגדנק חסן
כפייה. בעבודת נבנה המיסגד .1914 בשנת בק, חסן התורכי המושל

בשיממונו. המיסגד עמד המילחמה מאז צלפים. עמדת המקום שימש במילחמת־השיחרור

 המוסלמי הנאמנים חברי־ועד ראש־העירייה את שאלותרגיל? סתם
השישי. ביום שם שהתקיימה בתפילה חסן־בק במיסגד

למוס הודה הוא הנאספים. עם להתלוצץ והירבה המופע, כוכב כמו הרגיש העירייה ואש
נגנבו. נעליו כי ידע לא עדיין זה בשלב שנהגו. הכנסת־האורחים מינהג על למים

 ו — הנשים רוב צדדי.
 פעול לשתף סירבו —

 הב של הפנימי במיבנה
ועד־הנאמו יושב־ראש

המוס המתפללים אלפי קראואכבאו! .אללה
 חסן- למיסגד שתגיעו למים,

 המיסגד להפיכת התנגדותם את להביע כדי בבוקר, השישי ביום בק
בחדר והסתגרו למיסגד להיכנס הורשו לא הנשים למרכדמיסחרי.

ת ל בסערת אמר !״התחלה רק א
' /  מיפו. מורה־תיכון גוטי, עלי רוח /

אוכ בשקט, יושבים אנחנו שנים ״שלושים
 שום אומרים לא ! שלנו הלב את לים

התחלה. רק זו חסךבק דבר.
 בשביל — ממול דולפינריום בנו ״הם

 ליזמים אדמה לתת כסף• לעירייה יש זה
 חשוב, זה — דולפינריום שיבנו פרטיים

 רק ביפו הנמקים לערבים, שיכונים אבל
!לא זה — מפה מטרים כמה

 אחד. בחדר אנשים עשרה גרים ״ביפו
 איפה אין לתלמיד פרטיות, לבךאדם אין

 לסבול אפשר זמן כמה שיעורים• להכין
 כשהאורות ועוני, בורות של כזה מצב
 קרובים?!״ כל־כך תל־אביב של

למע שקטה. תפילה זו היתה לכאורה
 בוועד־המוס־ וחבריו קבוב עבד דאגו שה,
 הם חמומי־המוח. את מראש לנטרל למי
 שקט בכך והשיגו כסדרנים אותם מינו

יחסי.


