
לכועור חוזר □דחן'ת11391 לקנותסעיד של עירו
)43 מעמוד (המשך

מתייצ ומולם ברחוב, מתקדמים בריטיים
מאולת מאחרי.מיתרסים בני־ממקום, בים
ממו צולבת. אש עליהם וממטירים רים,
ה אותם את ממחישות הקירות על נות

 של תצלומים לידן הדרמאתיים. מאורעות
המולדת. .גיבורי המאבק, קדושי
 אך ששת־הימים, למילחמת זכר כאן אין

 אל אוטומטית נמשך הישראלי המבקר
 — רמדאן למילחמת המוקדש השני, האולם

 בעל- ייעצר הוא יום־הכיפורים. מילחמת
כשלו של בגודל ציור־ענק, לפני כורחו

 הרגע את המתאר שניים, על מטרים שה
 התעלה צליחת העמים: ישני בחיי הגדול

המצרי. הצבא בידי
 ב־ הצליחה בפרטי-פרטים: מתואר הכל

ההס הרמפות, על הטיפוס סירות־הגומי,
 האווירי. החיפוי בר־לב, מעוזי על תערות

בדייק המשחזר מודל, מוצב לציור סמוך
 ה־ בסילוני-מים, הרמפה פריצת את נות

 שירטוטים מבבי-אש. ישל מספינות מותזים
 ב־ יישראלי. מעוז של מיבנהו את מתארים

ב שנמצאו פריטים מונחים תיבות־זכוכית
 ישראלי, צהרון של קרוע דף — מעוזים

פריטי־ציוד. מנות־ברזל,
 הקיר. על גדולות מפות של סידרה
 היום מן המערכה התפתחות את משחזרת
 ובקפדנות. בדיוק האחרון, ועד הראשון
 הצליחה את מפארות הראשונות המפות

 מראות האחרונות המפות אך ההיסטורית,
 המערבית, בגדה צה״ל התקדמות את היטב

ואיסמאעיליה. סואץ למבואות
 יש אך סילופים. או הגזמות כאן אין
 להבין אפשר כאן שקטה. גאווה הרבה
ל אל־סאדאת לאנוור יותר קל היה מדוע

 מדי- בת־המקום, מדינה ישל מעמד — אחר
ל יהיה ישראל על לעמי־ערב. נת־אחות

 על צלאח־אל-דין הדרכים. שתי בין בחור
 פורט־ של במוסיאוךהמילחמה הלבן, סוסו

 של הגורליות ההשלכות את מזכיר סעיד,
ההכרעה.
 של לקבוצה מתוודעים מהמוסיאון ביציאה

 מקבלים הם המקום. על השומרים חיילים,
 אופיינית, מצרית בחמימות הישראלי את

ש בהיסוס־מד״ מספר, אחד ספונטאנית.
 כאשר נעלם ההיסוס .1973 במילחמת נפצע
 בכיס־ נפצע כי הישראלי, האורח לו מגלה

תהיי שלא ״טוב .1948 במילחמת פאלוג׳ה
 ידיים. ולוחץ אומר הוא מילחמות,״ עוד נה

נכון. וגם אמיתי. כן, פשוט,

חגות
דיוטי־פרי

 כמה דרושות במוסיאון שעה חדי ^
*  שטו־ המציאות אל לחזור כדי דקות י

 החיים אל השלווה, העיר של פת־השמש
העממי. בשוק השוקקים

 צפוי מה יודעת אינה עדיין פורט־סעיד
הישרא ההסתערות של הראשון הגל ילה.
דרו שטף השני הגל בקאהיר. נעצר לית
 אבו־סימבל, אסואן, אל־אוכסור, לעבר מה,

 זרם צדדי יובל המהממות. העתיקות ארץ
אלכסנדריה. לעבר צפונה,
 תמשוך לפורט־סעיד. יגרע הבא הגל
ה עיר־הנמל, אוצרות על השמועה אותו

מ המשוחררת ענקית חנות כולה מהווה
 — לצורבי־השמל הישראלי השיגעון מכס.

רשם־קולים, וידיאו, טלוויזיה, מכשירי

כמוסיאון צדאח־אר־דין
ואזהרה תזכורת

 את שצלח אחרי 1977ב־ לירושלים בוא
 למצרים החזירה הצליחה .1973ב־ התעלה

 את לקבל יכלו לא שבלעדיה הגאווה, את
 השלום. דרך על לעלות האמיצה ההחלטה
 דדרמא־ פשוטה בצורה מראה, גם המוסיאון

 ומהי — השלום דרוש מה לשם ׳תנת,
האלטרנטיבה.

 למילחמות־ימינו מספק השלישי האולם
 עומדות הדלת מול ההיסטורי. העומק את
 חיילי — טיבעי בגודל בובות־שעווה שש

 ועד הפרעונים מאז תקופות, בשש מצריים
 צבאות בהיסטוריה שמתעניין מי ימינו.

בתול הראשון הקרב כי כאן להיזכר יכול
ב נשמרה שלו שהטאקטיקה האנושות, דות

 חיילי הסתערו כאשר במגידו, היה כתובים,
הבו בקבוצת שחום איש כאותו — פרעה

 בלתי־צפוי, מכיוון אויביהם על — בות
קלאסי. תרגיל־איגוף אחדי

 אחרי רודף במדכבת־קרב 2ה־ רעמסס
לפניו. רץ מאולף אריה כאשר אויביו,

 באולם למחשבה ביותר המעורר המוצג
 אל- צלאח־אל־דין של ציור־ענק הוא זה

 שהשמיד מעיראק, הגדול הכורדי איובי,
 המצביא הצלבנית. ממלכת-ירושלים את

 כשליט מצריים. את תחילה כבש האגדי
והממוש הגדולה למערכה יצא ארץ־היאור

 פתח אז רק הערבי. העולם לאיחוד כת
הצלבנים. לגירוש במילחמה

מהדו היא ישראל רבים, ערבים בעיני
 מדינה ממלכת־הצלבנים, של מודרנית רת
 ערבית. אדמה על אירופיים מתנחלים של

 צלאח־אל־דין, ושל הפרעונים של יורשם
דימוי לישראל הציע אל־סאדאת, אנוור
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 אדמות, עלי גן-עדן כאן ימצא — סטריאו
 יפות- זבניות חנות ובכל הבית. ליד ממש

רך. בקול כולן המדברות עיניים,
 לעבר דרומה, מכאן להמשיך שירצה מי

ל שיתכונן מוטב אל־עריש, .או ■קאהיר
 העיר מן ביציאה כמשמעו. פשוטו מחסום,

 שבו מיתקן־מכס, על־ידי הכביש חסום
ה בסבלנותם המצריים הנוסעים ממתינים
ל ושלוש שעתיים שעה, במשך עילאית
וגו הכל את הבודקים המוכסים, בדיקת

להם. המגיע את בים
ב בדרכו וימשיך באוניה שיבוא מי

 לרכז ויוכל זו, מצרה פטור יהיה אוניה
 איך — האמיתית במשימה מחשבותיו את

הישר למכס מבעד הסחורה את להבריח
 פיתרו־ ומצא בוודאי הישראלי הגאון אלי.
הולמים. נות

 כי בליבו׳ הסתם מן מתפלל ישראלי כל
 הישראלים כל לפני סגורה תישאר העיר

 אך פרטי. כגן־עדן לו ותישמר האחרים,
יבואו. הישראלים לבאות. להתכונן מוטב

 דה־ פרדינאנד העיר, את שהקים האיש
ש שלו, פסל־הענק אותם. יראה לא לספ,
 על־ידי הופל לתעלה, הכניסה על שמר

 ערב ההלאמה׳ על התלהבות מרוב המצרים
המש הריק, הכן רק נשאר מילחמת-סיני.

 הפתוח הים — מרהיב מראה על קיף
ה ומעברה ממזרח, היפה התעלה מצפון,

 ימי ובכל פורט־פזאד. העיר־האחות, שני
לכני הממתינות אוניות, להקות — השנה

 סמל־המילחמה, פעם שהיה לנתיב־המים סה
לסמל־השלום. עתה ושהיה
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 מורשה למוסך הזה הטופס עם לגשת
 הנדונה, המכונית בסוג ורק אך המטפל
 המומלצים התיקונים מחיר הצעות ולבקש
 האלה התיקונים מחיר את המכון. על־ידי

 המבוקש, המכונית מחיר על להוסיף עליך
מיקוח. לגורם ולהפכם

 — המיסמכיס <
אליהם בדרך והמוקשים

 מכונית מקניית ובלתי-נפרד ראשון חלק
 המיסמכים בדיקת תהליך הוא שניה מיד

ה אם בנקל לדעת יכול אתה והבעלות.
 למוכר שייכת לא קונה שאתה מכונית
 מופיע לא הוא פשוט. זה שלך. הישיר

 על ישירות חתום לא והוא ברשיון־הרכב,
סיפו שופע הוא זאת, לעומת כתב־חמכר.

 של הדוד, של הגיס, של מכונית על רים
ו בעלות, להעביר הספיק שלא החמות,

אלף־לילה״ולילה. בזה כיוצא

 בין זהות שתהיה חיבה *
 בישיון-הרבב, שרשום מה

המכר בשטר החתימה ובין
 בשום־פנים- רושמים אינם המתווכצ׳יקים

 מחזיקים אלא שמם, על הרכב את ואופן
 המכונית בעל בידי חתומים בשטרי־מכר

 הקונה לרישום המיועד החלק האמיתי.
ש החדשים הבעלים לרישום ופנוי חלק,

יבואו.
ה המכונים. באחד הרכב את בדקת

 לפני לקנות, החלטת בסדר. יצאה בדיקה
 חובה: זו הכסף, את סופר שאתה

 העובד למישרד־הרישוי המוכר עם לך
 עד 7(מ־ עדינות שעות־קיץ השנה כל

 החתום המוכר האם ובדוק: בלבד!) 12.30
 שם, ברשיון מופיע אכן שטר־המכר על

 יש אם וההגבלות העיקולים מצב ומה
כאלה.

 תציל רבושן את +
בזאת!

 שנדמה כפי מיותרת כה פעולה זו אין
 עצמו המוכר גם פעם לא ראשון. ממבט

 או ממס־הכנסה, עיקול לו שיש יודע אינו
 אותך מוביל ובתום־לב הכועסת, מזוגתו

יותר. נעים זה פח עושה שלא עובדה לפח.
 את למוכר תן במישרד־הרישוי, שם,
 רב ביקוש שיש אותך ילחצו שלא הכסף.

הרכב. על

בעלות העברת <
 בבנק, הבעלות העברת את לבצע כדאי

 ידוע המוכר אם רק מאוד, נוחה שהיא
 בבנק הבעלות העברת ספק. לכל מעל לך
 (למוכר בה גדול וקוץ נוחה, אליה זו

 הקונה של דו״חות־תנועה בדמות דווקא),
 זאת, המוכר. אל עדיין המגיעים — השובב
 מהבנק הבעלות העברת שתהליך מכיוון

 להתמשך עלול המחוזי מישרד־הרישוי אל
טובים. חודשים כמה על-פני
והו ריצות לחסוך בדוקה שיטה ישנה

חף־מפשע. שאתה כחות
ד צלם ג המוכר י י  של החלק את מ
ה או הבנק על־ידי שמוחתם שטר־המכר

ל העובר לרשיון־הרכב והמצטרף דואר,
ה של ששמו מיוחד באופן דאג קונה.
 שלו תעודת־הזהות ומיספר כתובתו, קונה,

 תדלג (ואל לכך• המיועד במקום יופיעו
ב זאת. לעשות שנוהגים למרות זה על

ה פרטי את למלא צורך שאין מחשבה
 ברשיון. איתו הולד שממילא בטופס קונה,

 צלם ובכן, !)למה הנה ? הכפילות למה אז
 ושמור העתקים, 6—5ב־ הזה החלק את

!שנה לפחות איתך אותם
 כשהמכונית תנועה דו״ח קיכלת

 אחד לשלוח עליו - כרשותך־ לא ככר
 שב- לאגף־התנועה המצולמים ההעתקים
 ה- הדו״ח ם ע מגוריך, באיזור מישטרה
 על הכעלות העברת זכור, מניורף.
תת אל !המוכר עדיך־, חלה הרככ

 ה- בשיטת תמכור ואל לעצלות, פתה
 דבר שום פעמים, המון כי בסדר״, ״יהיה

אחר-כך! בסדר לא
 בחיים, ולהישאר מכונית לקנות אפשר
זאת. לעשות לד תעזור הזו הכתבה

)7ו מעמוד (הנזשך
 עם קשר על שומר ולא כך, מתנועת
ואנשיה.״ התנועה
 'דוגמות לו מביאים כאשר כועס פרחן

ואו היורקת״ ״מזל דוגמת פנאטיזם של
 לאלה סמל לא היא היורקת ״מזל מר:

 אמצעי־התיק־ הנסיגה. את לעצור הרוצים
 אף בינינו לגיבורה. אותה הפכו שורת

אותה.״ מחשיב לא אחד
 סיגי את נכבוש

כמו
*  תוחזר. לא ימית כי בלהט טוען וא ך

 הנסיגה את נעצור ״אנחנו הכיצד? י י
 מאות לימיננו יתייצבו פקודה ביום מסיני.
ישראל.״ מדינת אזרחי אלפי
 פרחן ללכת? מוכן הוא רחוק כמה עד

 פוליטי- נאום נושא הוא לענות. מתקשב
 ואינו שעה, רבע בן ארוך, פילוסופי

לעניין. עונה
 למיל- נערכת התנועה אם נשאל כשהוא

 בדיבורים משיב הוא ממש, של חמה
 של סליקים לנו ״אין כמו: כלום של

 נוער ושל אמונה של סליקים לנו נשק.
 עשרות לקליטת נערכים אנחנו .18 בן

בחו מכך. המשתמע כל עם איש, אלפי
 ישובים, עשרות נקים הקרובים דשים
בשטח. עובדות נקים

 -ההיגוי ועדת בראש עומד אריאל הרב
 האח- החדשים. לישובים שמות המעניקה

 המגדלים שרון, אריק של זויות־הדמה
 ״אנחנו בשטח לעובדות יהפכו הפורחים

׳.״48ב- שכבשנו כמו סיני את נכבוש
די שום ואש״, ״בדם על דיבורים שום
 ושם פה האחרונה״. הדם ״טיפת על בורים

 ב־ הייתי ״בששת־הימים כמו פליטות־פה
 אלחם אצטרך, אם ימית. חבל על מילחמה

 פה שאלות.״ אשאל לא הפעם וגם שנית
 תנסה ״אל כמו אשתו של הערות ושם

 לחזור צריך אתה ממילואים, להשתחרר
 תזדקק הקרובים בחודשים קרבי. לכושר
שלך.״ לכושר
 חילוניים. אנשים הם פרחו ולורד, אבי

 קצרים במיכנסיים בבית מסתובבת היא
 י הרב במקום כשמבקר גם חשוף, ובגב

 מה רב. הדת ובין בינם המרחק אריאל.
 האם ? ימית את הממלאים ולדתיים להם
 אם יקרה מה רגע לחשוב נעצרים הם

 אך ישראל, בידי ימית תשאר אומנם
 אבי האם הדרום? של לבני־ברק תהפוך
 או במאה־עשרים לגור מוכן היה פרחן

? בבני־ברק
 היסום: וללא מייד משיבה שלורה בעוד

לח רוצה לא אני לא. ״בשום-פנים־ואופן
 הדיפלומט אבי משיב דתיים,״ בין יות

שיכבשו מעדיף ״אני :נדוש במישפט
 חובשי ולא כיפות חובשי ימית את

 הוא הקיר אל נלחץ כשהוא כפיות.״
 נעבור דתית תהפוך ימית ש״אם מודה

 כפר־ שם להקים חולם אני למעוז־הים•
לתו ודיג תיירות שרותי שיספק דייגים,

הנגב.״ שבי
 אמרו: ״המצרים סיסמות: מפריח פרחן

 לי מזכיר זה סיני׳. אדמת על יהודי ,אף
 ״אני ועוד: היודנראט.״ את הנאצים, את

 שיחות ברור: באופן התסריט את רואה
 מחזירים המצרים מתפוצצות, האוטונומיה

בידיהם.״ נשארת סיני שגריר,
מלהא ניזהר הוא לפיצויים הנוגע בכל

 הישיר ״הגורם :הפיצויימניקים את שים
 הוא ראש־הממשלה. הוא הראשי והאחראי

 שהממשלה ואמר לימית, שבא זה היה
התו כעת ברוחב־לב. תושביה את תפצה
 השטר את לפרוע ממנו דורשים שבים

 ממלא־מקום לוי, דוד על וגם ברוחב־לב.״
 ״הוא לומר: מה לו יש ראש־הממשלה

 אלינו בא הוא ימית. זאת מה מזמן שכח
 לו אמרתי אז כשר־בינוי, ולא כשר־פינוי

רצוי.״ לא שהוא
 אומרים ״אנשים :פרחן אומר לסיום
 לאשתי דואג ושאיני דון־קישוט ששאני
 דואג, אני כי יודעים אינם הם אך ולילדי.

 שנישאר מאמין אני דואג! איך ועוד
 שאני מה כל עושה ואני לנצח, בימית

זה.״ בשביל יכול
 ולורד, הפינוי, לפני חודשים ארבעה

 התרנגולות בלול לטפל ממשיכה פרחו
 ממשיך פרחן אף הגינה, את לעבד שלה,

ממשי הילדים ביתו. קירות את לצבוע
 לא איש בימית, בבית־הספר ללמוד כים

 שנת של האחרון לשליש אותם רשם
הארץ. במרכז הלימודים

 הפינוי אין כאילו נוהגת פרחן מישפחת
 על מעיב אחד דבר רק בשער. עומד

בני־הזוג של דירתם הזאת: האידיליה
 שהיתה צהלה, ליד שרת שבנווה פרחן

 ריקה כעת עומדת השנים, כל מושכרת
 אותה. השכירו לא בני־הזוג ומרוהטת.

■ ישי שרית בטוח. שבטוח מד,

ם ל 2317 הזה העו


