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 ובגדה ישראלי, בפקיד הוחלף אל־בירה עיריית ראש
 מאנשי במה פללית. שביתת״מיסחר פרצה המערבית
 והאחרים מתפקידיהם, התפטרו הכפריות האגודות

 מזויינים. שומרי״ראש של פרטיים צבאות להם הקימו
נער. וחרג ב״אוויר״ ישראלי חייל ירה תלמידים בהפגנת

ושאל בית־לחם, עיריית ראש פרג׳, אליאס אל פניתי
:אותו תי

 שלא כדי לפעול מתכוונים אתם כיצד *
 אתכם ויחליפו מתפקידיכם, אתכם גם יעבירו

ץ ישראלים כפקידים
 יתכן לא ביותר. חמור הוא באל־בירה שקרה העניין
 יקבעו מילסון, פרופסור הצבאי, המושל הצבאי, שהמימשל
 לא אנחנו עירייה. בראש יעמוד מי ערבית לאוכלוסיה

 רבה, בחומרה העניין את רואים אנחנו לסמרטוטים. נהפוך
בעולם. דעת־הקהל את לעורר ומתכוונים
 — הכובש דין את עליהם יקבלו לא הגדה תושבי

לדבר. מוכן איני יותר

 הנשאת וחצי, השנתיים בת בת״ציון של תמונתה
בפי שצולמה בוכה, כשהיא צה״ל חיילת של כפיה על
 תמונת-ארכיון ללא־ספק תהפוך חצר״אדר, התנחלות נוי

ימית. של פינויה בסיפור חשובה
 רש- בכל ששודרה הזועקת, הילדה של תמונתה

 האם :השאלה את עוררה בעולם, תות־הטלוויזיה
 הם האם ז שקורה מה בכלל מבינים האלה הילדים

ן ההצגה ובין האמת בין מבדילים
 מאז ימית. של במוטל פגשתי הקטנה בת־ציון את
 בת-ציון השערות. את לה קיצצו בחצר־אדר הפינוי

 לעצירת התנועה אנשי בידי אמצעי כיום משמשת
כהו לעיתונאים אותה מציגים הם — בסיני הנסיגה

 להיאבק ומוכנים קורה, מה מבינים שהילדים לכך כחה
 במוטל הנשים את שאלתי כאשר הוריהם. עם ביחד

 הן לילדיהן, שנגרם הנזק על חושבות הן אם בימית,
 היא אותה. ״תשאלי :לי ואמרו הקטנה לבת־ציון קראו

״הכל מבינה !
:אותה שאלתי אז
 לקחה שהחיילת אחרי קרה מה בת־ציון, •

״אבא״? וצעקת הידיים על אותך
משוגעים. היו החיילים למה אמא את שאלתי

? משוגעים היו שהם חושבת את •
רעים. היו החיילים אם אמא את שאלתי יודעת. לא
? אמא אמרה ומה •

לחיילים. יעזור שהקדוש־ברוך־הוא

 חכי- האנשים אחד שהוא נחמן, יעקב הפירסומאי
 מרידוד, יעקב השר של יועצו היה בארץ, מצחיקים

 המפורסמת ההמצאה על לראשונה הודיע שזה בזמן
שלו.

:אותו ושאלתי לנחמן פניתי
? מרגיש אתה איך גו, •

מהכלל. יוצא ? אני מופתע? אתה •
שלא. ודאי

מנופח? העסק שכל ידעת •
לאנשים. זה את אמרתי שידעתי. ודאי

מהעסק? יצאת ולכן •
 לו יעצתי מרידוד. את עזבתי הבחירות ביום מייד

דיבר. והוא לדבר, ׳שלא בזמניו
 את הגית אתה כי אמרה, הרכילות •

כתרגיל־כחירות. מרידוד של ההמצאה
אותו. אוהב אני יוצא־מהכלל. סיפור

 הוא ההמצאה, על לך סיפר כשהוא •
? אינפורמציה לך מסר

 אמר כשהוא אבל לי, מסר לא הוא אינפורמציה לא,
לשתוק. לי הצעתי עליה. להכריז עומד שהוא
? למה •

 לא הוא גמור. דבר שיש לפני מדברים שלא מפני
 ביום־ כיועץ עבודתי את עזבתי ואני דיבר, לי, שמע

הבחירות.
 ו לך אומר שאני מה את לפרסם מתכוונת את תגידי,

זה את צריך אני לתמונה. מחוץ אותי תשאירי בחייך,
י עכשיו




