
־ בא  :ע ב ש ו
חס המעון־ ו  ו

 ומור במעון־,
 העיראקי נאוו■

 מתייצב (משמאל)
המארוקא■ סנאג

 והודיעו • אסיפת־מורים, בשעת
בתאונת־דרכים!" שנהרגתי

 שעליה החמישית הקדנציה זוהי
 שנות־כהונה 20 אחרי נאווי, מתמודד

 רשימות 14 באר־שבע. עיריית כראש
 דאגו והם בבחירות הפעם התמודדו

 שנועדו וציטטות, מפוצץ חומר לאסוף
 מועמד לבחור שלא הציבור את לשכנע

אחר. או זה
 שלמה בשם אדם כותב למשל. כד,
 למיפלגה, ,לא׳ אומר ״כשנאווי גבעון:

 מדורי ״שבעת מתכוון?״: הוא למה
 את עוזבים ״העכברים וזוהמה״: צביעות

 כי חוששים במעדר ״גורמים הספינה״:
צרות״. יעשה נאווי

 מערכת־הבחירות בבאר־שבע. שמח
 מן איש שכן הסתיימה, לא שם

 מקולות אחוז 40ב־ זכה לא המועמדים
 נאווי יצטרך הנוסף בסיבוב הבוחרים.
 נציג סבאג, באורי שנית להתמודד

 לוהטת היום שהמערכה נראה המערך.
מתמיד. יותר

 הגיע מילוא שרוני טוען נאווי
 לחזור ניסה חצות ואחרי במוצאי־שבת

קואליציה — התל־אביבי התרגיל על

■111)1 אי|
 טענו האחרונות בחירות ן*

 ונר־ אלכוהוליסט שאני //*■נגדי
 שאני שיאמרו ציפיתי הפעם קומן,

 בי הטיחו ההפתעה למרבה סוטה־מין.
 נאווי, אליהו מגחך ועייף,״ זקן שאני

אחד לכל ״הצעתי וממשיך:
 בהורדת־ איתי להתחרות מהמתמודדים

 אף אמרו: שהגששים כמו אך ידיים,
 הפעם הוסיפו עוד קם! לא אחד

שהייתי והסתבר וברחתי, ילד שדרסתי

 ותענה ״לך בכתפיו. מושך הוא שיכור.״
שטות!" לכל

 ״הפיצו משלימה: נאווי ברוריה
 ושהכניס שתיין, שהוא שמועה בעיר

 מגחכת. היא גם להריון." 23 בת בחורה
 עם במיטה אחד יום אותו אמצא ״אם

 לה שהציע בטוחה אהיה אחרת, אשה
 לאן לה היה שלא מפני לישון מקום

 אחד "יום כועסת. גם היא אר ללכת."
מלמדת אני שבו לבית״הספר צילצלו

 אורי בין שידוך והליכוד. המערך בין
 קוויתי ובלפור מהמערך סבאג

 נפגש לא שכלל טוען סבאג מהליכוד.
 במה יורע ושאינו מילוא רוני עם

 נערכה שהפגישה טוען, נאווי המדובר.
 של העיקרי הבוחש כרמל, בנצי עם

הקלעים. מאחרי המערך
 כקורבן עצמו את לתאר נוטה סבאג
 ח״כ, כידוע, הוא, התנועה. לדרישות

הישר הג׳נטלמן ונשארתי ״הייתי

בעיח?
י..........................................!■וויי ..................... י ■

 שולח היה נאווי את טוען. הוא ביותר,״
 ממנה או שגריר, שם להיות למצריים

 נראה מבקר״המדינה. או נשיא, אותו
 ברוב עליו." קטנה באר־שבע שהעיר

 גם לו עוזר בוודאי סבאג, היה נדיבותו
הנסיעה. בהוצאות
 עוד לו שניתן הכינוי דבק בנאווי

 המחתרתי הכינוי המדינה, שקמה לפני
 נטור אל דאוד — הסיפרותי ואחר־כר

השומר. דוד בעברית: או

 אורי ״בחר אומר. הוא השם" ״את
למעני." אבנרי

 במחתרת שידר הימים באותם
 קום אחרי הערבית. בשפה בקול־ההגנה

 בשפה ישראל בקול שידר המדינה
 בערבית ומשליו סיפוריו הערבית.

 מאזינים של ענק לקהל זכו ספרותית,
 בצעירותו המיזרח־התיכון. רחבי בכל
 חבר היה הוא בשמירה. פעם עסק

מדקירת נפצע ואף באירגון־השומרים
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