
 מישרד־ אפילו שווי־זכויות. כאזרחים יחם
 רוצר, כמוסלמי, אני, — כלפינו הוגן אינו

 אותנו מלמדים בבתי־הספר אך שלי, הדת נל
 ׳ קוראן.״ אחת פעם ורק תנ״ך בשבוע !עמים

 וטורק השולחן ליד עבר להט, שלמה ־הערייה,
 ״אין כסף?״ קצת תתרום אולי ״צ׳יצ/ ברו:

 ״אנחנו :להתעקש המשיך טורק להט. ענה י
 חוזרים.״ שלי הצ׳קים :להט צ׳קים.״ גם •

נגנבו. ראש־העיר של נעליו צחוק. הרבה

 ברחוב־ אוהדת לדעת־קהל כעת זקוקים
היהודי.

 שאבו לחשוב לנו גרמה חסן־בק ״פרשת
חוש אנו בעיריה. משלנו לנציגים זקוקים

הב בבחירות לרוץ בשיא־הרצינות בים
אות.״

 במכנסי לבושים ארוכי־שיער צעירים
 שקרא כרוז חילקן אופנתיים ג׳ינס

חתימה הכרוז בתחתית כללית• לשביתה
לירות מיליוני ורבע

תרס ירדני אזרח כי סיפר תיכון כית־ספר

 בחסך נווסלמיס צעירים על־ידי נאספו
 מורה גוטי, עלי התפילה. בזמן בק
 לירות. אלף 400כ־ שהס — דינר אלף

_________________________. • ז 1ס

של נעליו נמצאת היל! וגילה הזה׳־ !!עולם
סגר במי התפילה בעת מחאה בפעולת

צי צ״ ל אותן החזיר הזה־ ..העולם 1.

1

 אופנתיים במיכנסי־ג׳ינס לבושות למידות־תיכון
 כולם התכנסו התפילה בתום העיתונות. עם ו

 קבוב, עבד של מפיהם דברים שמעו שם ׳סג{־,
׳אל־פלג, צבי ושל ראש־העירייה של ם,

ג׳ימי, המכונה נבחרת־ישראל, של 'הכדורגל שחקן טורק, ריפעת ן
חסן־בק. שיפוץ לצורך נאספו הכספים המיסגד. בפתח כספים אסף *

 ובמקום קוראן, ללמוד רוצה ״אני במיעוטו. הרע הוא חסז־בק מסגד כי טען ג׳ימי
ההתחלה. רק זה חסן־בק שמיסגד והתריע ג׳ימי, אמר תנ״ך,״ בבית־הספר אותי מלמדים זה

 מד באום־אל־פאחם. בני־הכפר קבוצת של
 מפ״ם, של הערבי חבר־הכנסת ואתה חמד

 אותו לשכנע וניסה מהם אחד עם התווכח
 ה־ איש גם להירגע• הטון, את להנמיך

 דורי, לטיף מפ״ם, של מחלקה־הערבית
הזדהות. להביע בא

 בתביעתם התומך אל-פלג, צבי המיזרחן
 מיסגד את לידם למסור עריי־יפו של

 פד, שתהיה חושב ״אני :אמר חסן־בק,
 לאומות״המאוח־ פניה אלימה, התפרצות

 יש חסן־בק בפרשת ולערביי־העולם. דות
)70 בעמוד (המשך

 אך אותם, לחפש לו עזרה המישטרה
 כתב את בגניבה האשים מישהו לשווא.
 הצחוק גם אך שחורי. אילן הארץ,

 במיכנסי־ ערבי כשצעיר מאולץ, היה
 קאדי, סמי בשם מפוספסת, וחולצה ג׳ינס
 אחת דרך רק ״יש תוקפני: בקול אמר

 את לזרוק :חסן־בק בעיית את לפתור
מצעי אבולעפיה, חמים לים.״ היהודים כל
 להרגיע ניסה ביפו, הערבית העדה רי

המוסל העדה דובר שהוא חמים, אותו.
ה הפיתות מאפיית של והבעלים מית,

חיי לא ״אנחנו אמר: ביפו, מפורסמת
 בחרתי לא אני חוק• יש לסבול. בים

חתי לכן עלי. נכפה הוא הקודם, בוועד
 פרס גיגי עם הסכם־החכירה על מתו

 מטפלים ואני קבוב עבד תופסת. אינה
 שהקצבנו זמן פרק לנו יש הזאת. בבעיה

חודשיים. עד חודש — לעצמנו

חבית
חומר־גפץ

 אנחנו חסרי־סבלנות. גורמים ש ל
/  על לשמור אותם לשכנע מנסים /

 יסתדר לא זה בפרק־זמן אם אבל קור־רוח.
 אנחנו ואז יפו את יהפכו הם חסן־בק, עניין

אחראים. נהיה לא
 — להט שלמה את לצוד מזימה ״היתה

 תרבותית. לא פעולה כאל לכך התייחסנו
 הדבר כי הזוממים את לבסוף שיכנענו

הרי ואנו נגדנו, גרועה לדעת־קהל יגרום


