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 סיפור היד. האיש של בפיו המערכת. מחברי לכמה מוכר י י היד. שבת במוצאי הזה העולם למערכת שטילפן איש זץ
 ראש- של נעליו נמצאות היכן לו ידוע כי טען הוא :מעניין

להט. שלמה העירייה,
 ראש־ של נעליו כי יפורסם, לא ששמו בתנאי מסר, האיש
 של הראשית לכניסה שמימין לשיח מתחת מוסתרות העירייה

אדומים. בפרחים מעוטר ציין, השיח, חסךבק. מיסגד
 מיסגד אל מיד יצא הזה העולם צוות בלילה. 11 היתה השעה

 על־ידי שתואר במקום בדיוק הנעליים, את ומצא חסן־^ק
למערכת. איתם והזדרז הנעליים את צילם הצוות המודיע.

 מוכן לא
להצטלם

 ראש־העירייה, של לביתו טילפן המערכת מחגרי חד ^
 ענה צ׳יצ׳ של בנו המציאה. על לו ומסר להט, שלמה 1—

בבית. נמצא אינו שאביו ואמר
 וביקשו להט של ללישכתו מהמערכת כשטילפנו למחרת,

צ׳ סירב נעליו, את לו למסור בעצמו. הנעליים את לקבל צ׳י

3״ איזן' - • .
ב- • _נ\ו- _דז־2/' ת . צ.י י - י ^י י י ג נ ד _________________ד

ז ו_/גל•—>711: ^*ר,_ג£.1;דו, ע ו י ר זדוג-נד ר להו/ ^
סיןי _ ג ז־׳רנ^ ! _1ג!^ד4ד7 >זוז_ י ז זזי-בנאוז/. ם

0. . הוניז־ ״ו1(1ו ודפ/ א• ת .3 ^י ני ג׳׳ אגזגפר__,
ם ג ר ר פ1ו _ רייג-ה רב-ו^ס \0< *^י1 1״!ז ח

ה לוןחח_"_ן א דיו □ ד ה 0י3.וז ולס• ן ב-ל^ <\־■3.

א דיה־ -ע:ן1נג- 3. ו _1ל ד ת ג נ ר׳ ב הגנ י - ב _ ג
ד__ופלגנות 7 ז / ־ מ ז ״ ץ ע ? ע ר ן , ע א

_1ע4 - דע.•?־ ׳־הס*- ת ג ^ ד1 ■איך ו נ>1ג
ז . ג״ע^־ן ז ״ בן 1וי1ל &׳ טנ _ > .....מ

גו -י רג ה/ ^ נו1_־ת-נ!\ו יייל •ריף ל ז ד ו ^ ו ^ ה
רג־בן •!ן 7״ ון־דז 7

ע י ח י - נ ש א ׳ 0ל .1ד3א .7.

 את למצוא שהלך הזה, העולם צוותבנעל מינתב
צ/ של הנעליים ליד מצא צ׳י

 לראש־ מיועד היה לא הוא הזה. המיכתב את הנעליים אחת
הנעליים. את למצוא שיצליח לעיתונאי אלא העירייה

שלמה ראש־העירייה מחפש ^0 ך111711
הרבות הנעליים בין להט, **0 111/11

 תפילה למקום שהפך חסן־בק, למיסגד הכניסה לפני שנערמו
 ארוכה שעה במשך במקום התעכב ראשיהעירייה השישי. ביום

סירב. אחרות, נעליים לו כשהוצעו נעליו. את לשווא וחיפש

ע הוא  הנעליים,״ עם להצטלם מוכן לא ״אני :נהגו אח שישלח הצי
א אם כשנשאל אמר. ב: יחף, הולך הו שי  שיש חושבים ״אתם ה

חד?״ זוג־נעליים רק לי א
 לידיה הנעליים את ומסר לבית־העירייה יצא הזה העולם צוות

לישכתו. ממזכירות אחת של
 סלידתם את זו סמלית בפעולה להביע ביקשו יפו ערביי

תו  יבוא להט שלמה כי קיוו הם ראש־העירייה. של מהתנהגו
שי ביום שנערכה לתפילה  ההסכם כי להכריז חסן־בק במיסגד השי

מן וניסן פרס גיגי עם די יוחזר המקום כי ומבוטל, בטל נוי  לי
 יודיע ראש־העירייה כי ציפו הם וישוקם. ועד־הנאמנים־המוסלמי

מיסחרי. לאתר יהפוך לא שהמקום להם
 על סתמיים דברים ואמר ראש־העירייה בא זאת תחת

נעליו. את לגנוב החליטו הם לכן אורחים. הכנסת

בשיח נעל״םנ
על־ידי כשנמצאו ליים

7 0

מו היו כך
הנע־ נחות

פתק. ולידן הזה, העולם
בעצמו, הנעליים את לקבל סירב ראש־קעירייהההחזרה טקס

 את קיבלה במקומו נהג. לשלוח רק מוכן והיה
להזדהות. לא שביקשה הלישכה, ממזכירות אחת פרנקל שלמה של מידיו נעלי־הזמש

□ נעלמו לאן ■■■ ■יי■ הגעל״
)39 מעמוד (המשך

ה וחומר־נפץ. אלימות של פוטנציאל
יפו של הערביים תושביה של סבלנות

פוקעת.״
שרד־הדוןות, מנכ״ל  שריי־ גדליד, מי

תו את להביע בא בר, המוסל עם הזדהו
איננו : מים שיו רוצים ״  מתיחויות. עכ
שיו למדי. קשה עיר היתד, יפו  היא עכ

חנו ושלווה, שקטה אנ  להקצין רוצים לא ו
חנו המצב. את  שמן להוסיף רוצים לא אנ

 רוצים שאנחנו האחרון הדבר — למדורה
ת הוא כעת תי רקע על אלימה התפרצו ד

ביפו.״
ש שרייבר  ,לראש־ד,עירייה ידו את הגי

לל סירב ראש־ד,עירייה אך להט, שלמה
איני :אותה חוץ  איש של ידו את לוחץ ״

ם קורא שאני תוני  המיועד שלו מיכתב בעי
ע שהוא לפני אלי, לחני!" מגי שו ל

 פנים מילחמה
פנים אל

 :לו ואמר ראש־ד,עירייה אל פנה * י אבו־זיאד, באסם יפו, של שייח׳ ד*
תון שאינו קדוש מקום הוא ״חסן־בק  נ
 לחזור :אחד חסן־בק של דינו למיקוח.

״לאלוהים בית־תפילה מיסגד, ולהיות ! 
ח׳ הריעו המתפללים  קריאות. וקראו לשיי

 מילחמת־קודש שפירושה ג׳יהאד, המילה
ם ויותר. יותר נשמעה הדת, למען תונאי  העי

 אמרה מהן אחת נרגשים. נראו הישראלים
ת: תלוננ הב שקטה, תפילה ״הבטיחו במ

ת.״ הפגה תהיה לא שזו טיחו עלי לאומני

 תזשביה שיל וזסבמות
 ימ של זוסווב״ס

 טעון המצב - נוקעת
נפץ תוגז

תוני, אבו  הרגיע מיפו, ח!נות־מכולת בעל זי
ת את אי תונ ה: ואמר העי  לא אחד ״אף ל

 דם.״ לשפוך מתכות
ת אי תונ  ממנו ומבקשת מתעקשת העי

 ג׳יהאד. המילה פירוש את לה להסביר
: לי ש היא ״ג׳יהאד ע  למען מילחמת־קוד
 ולא פנים, אל פנים נלחמים שבה הדת,

נ הגב.״ מאחורי
 את עזבו התיכון בית־הספר תלמידות

המח את גילגלו מתנדבים ילדים המקום.
 1 בן־יהודה, חנן ועוזרו, ראש־העירייה צלות.

ת הזמש נעלי את לחפש המשיכו  | החומו
צ/ של י ע קבוב עבד צ׳ צ׳ הצי  1 את לצ׳י

צ׳ שלו. נעליו  הציע אחד אדם סירב. צ׳י
צ׳ אדירם. נעלי לו  גם שיסתדר ענה צ׳י

נעליים. בלי

 יק זו
התחלה!

 את להביע בא ירושלים של מופתיה
 מסר הוא ערביי-יפו. עם הזדהותו

 בין למענם שאסף דינרים, אלף לידיהם
 שוב דבריו אחרי העיר־העתיקה. ערביי

ם :רמות קריאות נשמעו ל- ״המיסגדי
״מוסלמים !

 דבריו את המופתי באוזני טען מישהו
ח׳ של שיי  לפני שנרצח עזה, של המנוח ה

ח׳ כשנתיים,  חוזאנדר, נעמן האשם שיי
 כי לוונברג, שלמה המנוח לשופט שאמר
 ואין מקום־תפילה משמש שאינו מיסגד
ת חדל בו להתפלל באים  על־פי מיסגד, להיו
 ענה ירושלים של המופתי המוסלמית. הדת
ע שלא דו  הוא ומיסגד כלל, כך על לו י

 בית- כמו בדיוק למוסלמים מקום־קדוש
ליהודים. כנסת

מו: קרא אל־פלג צבי או  קורא ״אני בנ
 יפו של למוסלמים להחזיר לממשלת־ישראל

״מהם לקח המושחתים שחבר הרכוש את ! 
רמות. כפיים במחיאות הגיבו המתפללים

 טנדרים, על הועמסו המקופלות המחצלות
ת  של מיספרים בעלות פרטיות, מכוניו

 ערביי- המקום. את עזבו הגדה־ד,מערבית,
לבתיהם. פנו יפו

 רק זו חסן־בק :התריעו כאחד כולם
ו■ ישי שרית ההתחלה.
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