
בדו המרכזי. המשביר עח רח לחחוו־ ויייזר***** *********

קי, או " ״ ם! י  ומצל• האמריקאי התיר בו
 הממסגר. פחות לא —מהנוף חלק —התו

 קר עוד הארץ בצפון :כחמסין מלחמה
הרבה להנאתם גלידה בלקיקת העונה את

ד מיי ה ׳ א מ ט ה רי ש ת  ערבי סוס על דהר הטובים בימים ישבע. מבאר־ מערבה גדול, בדואי שבט ראש הוא סולימאן שיין :ה
.1950 תוצרת ביואיק—אמריקאי עתה הוא האציל שהמום אלא הנגב, בערבות אבק. ענני השייך מעלה עתה גם אבק. ענני העלאת תוך אציל

ר7 י ה ן שי ?ן לא הוא אמנם, אינסטלציה. לחיבורי מפעל זהו :ת
שנים...* עשר ,עוד המקום, בעל אומר חכו״, ,אך רב, רושם עושה

ע ו לנ י קו ת ח פ ש  יש בבית• עצמם את מרגישים כאן אנשים :מ
יבכה. שלא העיקר ! הפעוט התינוק גם שיהנה אדרבא, ך טוב מרט

בהן שלום מאת
 של התחתון העולם את המחפשים העתונאים אתם ״האם

הלג והנימה שנשאלנו, רביעית פעם זו היתר, באר־שבע?״
 לשני התכוון האיש ;נורא באופן מרגיזה והחלה לגנית

 מתל־אביב, קבוצה עם לסיור ׳׳וים באותו באו שבמקרה עתונאים,
 ספרים לחנות נכנסו המכונית מן רדתם עם ומיד

אז ?״ התחתון העולם את למצוא אפשר ״איפה :ושאלו
 לבאר־ נסעתי אני שגם העובדה אלא הרגיזה, הטעות לא

 בזמז לתארו הרבו שכה המסתורי, העולם את לראות שבע
 הנערכים הלינץ׳, ומשפטי הסכינים דקירות את :האחרוז

המשטרה. תחנת ליד
 באו״ של הראשיים הרחובות שני את מצאתי זד, במקום

 חפרה הכביש בצד אבק. ומכוסים חמסיני בשרב נצלים שבע
 רצתה כאילו עובר כל על הביטה צרה, תעלה פועלים קבוצת
העתיד! עיר זוהי ביוב. תעלות חופרים פה גם לאמר:

 תושב עם משפטים מכמה יותר לשוחח אי־אפשר אכן,
 באר־שבע העתיד. עיר :תציץ זו שנימה מבלי באר־שבע,
 רב זמן לחכות שעליהם היודעים, אנשים כיום מאוכלסת

 חדשים עולים מתושביה 85מ־״/" למעלה מה. דבר שישיגו עד
משכ מורכב ׳והשאר — הונגריה עיראק, ממצרים, בעיקר —
 וכמה הצבא של או הממשלתי המנגנון עובדי של דהה בה

שלא והעולם, הארץ קצוות מכל משונים וטיפוסים הרפתקנים

 לישראל, נזאנזריקח לעלות ?בעמדה אבליקאית יזמה
:״טריילר״ עמם הביאו הס הדיור. מצוקת חומרת על זאת

 שקטים לחיים עצמם את להתאים יכלו
 משווים האחרונים ואקדחים. מפות

ה של אמריקאית ״עיר־פטריה״ של אוירה
הוליבודי סרטי אוחד, שמתארים כפי הפרוע,

 שב אלא הכיוונים, לכל דוהרים חמושים שים
הו מקום את ג׳יפים. על הם רוכבים סוסים,

מים ׳אין משפחה הוזהרה
ילדים בשפע. גלגלים. על בית


