
 ההורים וגם שלי המקום שזה מרגישה
 יתחתן שהוא התנגדו שבהתחלה שלו,

 חיה אני אותי. לקבל למדו יהודיה, עם
 עוזרת בבוקר, קמה עקרת־בית, כל כמו

 ילדים, עדיין לי אין הבית. בעבודות
 שלי הילדים כמו זה שלו הילדים אבל

 שלי החיים לדעת, רוצה את ואם ויותר.
 הקולנוע לא לי חסר לא מלאים. פה

 לא ובילויים קולנוע הבילויים. ולא
אושר.״ קונים

 היא הגר. את פגשנו אחריכן־
 בן ותינוקה הצעיר בעלה עם מתגוררת

 אבו־שארב, עלי חמה, בבית היום 20
 מיטבח שבו מודרני, בית־אבן זהו

 במיכנסי לבושה היתה הגר רחב־ידיים.
 סיפרה היא אפור. ובסוודר ג׳ינס

 ״עכשיו פעם. שהיה מה לא זה שעכשיו
 עצמי אני ועובדות. לומדות אנחנו

 שנים." תשע .למדתי
 אם אותה שאלו 19 בת כשהיתה •

 הכירה היא לבעלה. להינשא תרצה
 והיא בעיניה חן מצא הוא מילדות. אותו

 שקורה מה בכל מעורבת ״אני הסכימה.
 והוא בגינון עובד הוא שלי. הבעל עם

 ילד לי יש שלו. בבעיות אותי משתף
 מסתפקת הייתי אפשר. היה אם אחד.
 שהמסורת יודעת אני אבל אחד. בילד

 לא אני אופן, בכל זה. את תרשה לא
 ללמוד רוצה אני שנה. כל ילד רוצה

 הוא זה. את מבין בעלי גם ולהתפתח.
בסך שלי. מההורים אותי קנה לא עצמו

 ללכת לה ארשה שלא ״מובן בו. רוצה
 אבל מוהר, אשלם לא אני לסרט. איתו

 טוב יותר שלי, הבת את שירצה מי
בית." לו שיהיה
 שיש רהט תושבי על מספר הוא

 זה דתית מבחינה כי נשים, ארבע להם
 הוא אם כשנשאל עצמו, הוא מותר.

 מהסס נשים, לכמה נישואין בעד
 לא כצעיר אני קשה. שאלה ״זו ועונה:
 אבל מאשה, יותר לשאת רוצה הייתי

 הזקנים. כבוד את לשבור מוכן לא אני
 יש בלהט. רצינית בעיה זו הזקנים כבוד

 את מקבלים תמיד ולא ויכוחים
 לקשר שנוגע מה בכל ביחוד עמדתם,

 הישראליים, והשילטונות המימסר עם
נשמר." מיקרה בכל כבודם אך

״מזמי בזעם: אומר הצעירים אחד
 בכך רואים והם לנשיא הזקנים את נים

אותם!" משתיקים וכך כבוד,
 הקומוניסט, אל־עוברא, חסיין

 מעל הוא המישפחה ״כבוד מצהיר:
 אין וכאן נשים, בענייני במיוחד לכל!

אוני בוגר להיות יכול אתה פשרות.
 מהנדס, ראש־ממשלה, להיות ברסיטה,

 על לשמור כל קודם אבל רופא,
הכבוד!"
 המימסד כלפי וטינה כעס מלא הוא

 ״מחנה בשם לרהט קורא הישראלי.
 כדי נבנתה לדבריו, רהט, עובדים".

 הסביבה. ליישובי עובדות ידיים לספק
להתחרות לא כדי תעשיה, בה אין

מיספרתם לפני וספרית ספר
התיסרוקת... את מקלקל -הצעיף

 טבעות תכשיטים, כמה לי קנה הכל
ושרשראות."

 אילו עושה היתה מה אותה שאלתי
 לא ״אני שניה. אשד, נושא היה בעלה
 הייתי אבל לא, לו להגיד יכולה

 בי." שיסתפק מעדיפה
 מעין הוא השניה האשה נושא .

 כמעט רהט. תושבי של פרטית בדיחה
 כדי פטנט שהמציאו לי סיפרו כולם

 האוסר הישראלי, בחוק להילחם
 קוראים אומרים. הם לפטנט, ביגמיה.
בציבור". ״ידועה

 כפי הקומוניסט, אל־עוברא חסיין
 חבר הוא ברהט, מכוננה שהוא

 ובעל סוכן־ביטוח מועצת־המנהלים.
 שהוא הזה, הקומוניסט רהיטים. חנות
 ברהט. חד״ש של התווך מעמודי אחד
 ביותר המבוססים האנשים אחד גם הוא

 מודרני מיטבה בביתו שפגשנו.
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העמק. אל הפונים תיים
 אל־ חסיין את כבשים. אין
 רהט של בבית־הקפה פגשנו עוברא
 בעברית ומתווכח עיתון קורא כשהוא

 טוען הוא פרס. שימעון של סיכוייו על
 בבחירות השני במקום זכתה חד״ש כי

 אחר־ אומרים אחרים ברהט. הקודמות
 שם קיבלו הכל בסך מגזים. שהוא כך
 סוד." לד לגלות רוצה ״אני קולות. 18

 נקבל האלה ״בבחירות אומר, הוא
ראשון." מקום

 נגד טוב. קומוניסט כמו מדבר, הוא
 מים המנתקת המקומית, המועצה

 במישפחתו. מאוד גאה הוא לתושבים.
 תיכון בוגרי במישפחה לנו ״יש

 קופת־חולים עובדי ואוניברסיטה,
 עצמו את מחשיב הוא ופקידים.״

 שלא אומר הוא כבדווי. מאוד. מודרני
שאינה למי להינשא בתו את יכריח

 בוקר מדי הקיבוצים. של בתעשיה
 של למיפעלים אוטובוסים יוצאים

 לסיירת מגברים. ריקה ורהט הסביבה
 הסיירת בשם קורא הוא הירוקה

 הם שינאה. של סיירת ״זוהי ״השחורה".
 במסורת לפגוע כדי הסיירת, את הקימו
 אומר הוא שלנו.״ בגאווה לפגוע שלנו,

 המינהג את לקיים אפשרות אין כי
 לכבוד כבש לשחוט הקדום הבדווי
 כבשים אין כבשים. שאין מפני אורח,
שיטחי־מירעה. שאין מפני

 האוכלוסייה חיי ולעניין, ״בקיצור
 שוויון־זכויות דורש אני מדוכאים. כאן
 אני ישראל. מדינת תושבי כל עם

 מיסים. ומשלם חובותי כל את ממלא
דמו בבחירות נבחרת מועצה דורש אני

 הגזען את מכאן שיסלקו קרטיות.
 בהריסת המפורסם האיש ויסוקר, ראובן
 מדינת כתושב אני, ערביים. בתים

 יהיה שגרמני לשמוע מוכן לא ישראל,
 לנו מביאים אז ממשלת־ישראל, ראש
 את ודיכא ערבי, בית השאיר שלא אדם

 את לקחו בנגב. הערבית האוכלוסיה
 מתיישר לא שהוא שלמרות בר, אריה
 כולנו. על מקובל היה איתי, אחד בקו

 את שפיתח בו, שהאמנו בן־אדם לקחו
 דבר מבין שלא ויסוקר את ושמו רהט,
הבדווית." במנטליות דבר וחצי

 בדוויזם? עם קומוניזם הולך ואיך
 עליך. מתפלא ״אני אל־עוברא: חסיין

 חלק זה ערבי, זה בדווי בדווי? זה מה
 הערבי הפלסטיני. מהערבי בלתי־נפרד

 לא שאני למה אז הבדווי, הוא האמיתי
מפריע?" זה מה קומוניסט, אהיה

 ״הייתי שנה. 22 כבר קומוניסט הוא
 סבלתי קומוניסט. ואשאר קומוניסט

 עלי .אסרו שלי. הקומוניזם בגלל
את הוציאו הכבושים, לשטחים להיכנס
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