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תר הנקרא העדוון במרינה ביו

 לעמוד בדעה היו הרבנים מחברינו כמה לפעול. האיר קשיים לנו היו הבחירות לפני
 הריפובליקאנית. מהמפלגה המועמדים כנגד הוא ברובו היהודי הקהל שדעת כמו מנגד,
 הם ״כולם״ אשר בשעה שכזאת, בעונה שדוקא החלטה לידי בא המכריע הרוב ברם,
 על לקבל צריכים שאנו מהטעם וגם בנו שתמכו אלה לימין לעמוד צריכים אנו הרי כנגד,

 שאם ין־ענו הריפובליקאנית. המפלגה הצלחת לטובת ולעבוד היעודה המשלחת את עצמנו
וד״ל. נגדה הפועלים אלה בפני ונעולות סגורות הדלתות כל תהיינה הזאת, המפלגה תנצח

 שנים, ארבע מלפני יותר עוז, וביתר הריפובליקאנית המפלגה ראשי לקריאת הצטרפנו ובכן
 המאוחדים הרבנים סנהדר משרד נשטף הבחירות יום לפני השבועות במשך לפעול. יצאנו

 במחאות, הארץ, פינות מארבע וטלגראמות מכתבים בהמון טלפוניות, קריאות בגלי באמריקה
 ולפעול הזרם כנגד ללכת הריפובליקאנית, במפלגה לתמוך יכולים אנו ד,איך שווה: ותכנס

ישראל? מדינת של החיוניים האינטרכים כנגד

 העתונים בכל כמעט הרבנות קריאת בנובמבר בהראשון כשנתפרסם הצעקה גדלה ביחוד
 וסגנו, איזנהאור הנשיא בבחירת תומך הרבנים שסנהדר קצה, עד המדינה מקצה האנגליים,

 נשתנתה הבחירות, לאחר עברה חלפה ההתרגשות נוספות. שנים לארבע מובחרים להיות
 בכיוון הרבנים סנהדר מפעולות רצון להפיק התחילה הקהל ודעת לרבנות והיחס הצורה בל
 הרבנים, סנהדר להנהלת הפריזידנם של הסלגראמה תוכן שנתפרסם לאחר ביחוד — זה

 ידוע הלא ועידן. זמן בכל הרבנית, האגודה בהצעות לתמוך והבטחה הנעשה על בתודה
 עכשיו עצמה.״ כהצלחה הצלחה אין —סאקסס לייק סאקסידס ״נאתינג האמריקאי: הפתגם

ומצוקה.״ צרה בשעת לפנות למי ויש פעיל, בהיותו הרבנים סנהדר עשה שטוב מודים הכל

★ ★ ★

 כי מסתבר למערכת, פעם מדי המגיעים המכתבים מתוך
 אפילו בחוץ־לארץ. מאד חשוב תפקיד ממלא הזה העולם

בחוץ־ אוויר בדואר יומי עתון בקביעות המקבלים ישראלים
 לקבל מצליחים הם הזר, העולם בעזרת שרק כתבו לארץ

 לא כי השבוע. במשך בארץ שאירע מה של ברורה תמונה
 בי למשל, שמע, שלא בנכר והקורא ב׳ יום עתון לפני ד׳ יום עתון את הדואר מביא פעם
וכיצד. מתי לכך, נרם מה שידע מבלי מחמיר, מצבו כי לפתע קורא נורה, קססנר ד״ר

 מבחינת מלא סיפור רק לא הסיפור. את לו נותן השבוע, בסוף המגיע הזה, העולם
 אחרים. בעתונים מופיע אינו אשר הקלעים, שמאחורי החומר מבחינת גם אלא הרציפות, •

 ממאמרים מעניינים פחות לא הם אלינו הקוראים מכתבי כמה כי לנו נראה לעתים,
 הלומד ישראלי סטודנט פרלמן, מאיר של מכתבו הוא לדעתי, כזה, בעתון. המתפרסמים

 פרלמן: הקורא כותב אנגליה. כבלאקבורן, עתה
 בארץ — תושבים אלף כמאה בת עיירה אלא אינה השם) ברוך (זמנית, מגורי ״עיר

היחידי הדבר ולחה. קרה ומפויחת, שחורה — בישראל ואם עיר לה קורין בוודאי היו

 :רהוטה בעברית הכותב בלמימור, דייודיס, ה. ג׳אק על־ידי נשלח הבא המכתב
 בבלטימור תושבים שבעה מכל אחד — יהודים תושבים אלף 78 ישנם מגורי ״במקום

 החקלאי בית־הספר ובוגר הרצליה הגימנסיה חניך בתל־אביב, וגדל שחונך כאדם יהודי. הוא
 הזה העולם ישראל, לש־חרור במלחמה האמיר וחיל ההגנה בשורות שהשתתף במקוה־ישראל,

 שהעתון פעם כל מאד, רבה בבית השמחה חיונית. עידוד זריקת ממש בשבילי הוא
 אותו לוקחים מספיק, אינו הזמן אם לכריכה. מכריכי, אותו ובולעים מתיישבים מופיע.

 אותיותיו על פליאה מעורר העתון היה בתחילה האוכל. בהפסקות וקוראים לעבודה
 שולח אני העתונים את לקרוא בגמרי היהודית״. ל״סינית התרגלו כבר עכשיו המוזרות,

כרכים). 1,298,340{ פרט שם על הכללית הציבורית לספריה אותם

 שרובם למרות תזכנו, את ולהבין עברי עתון לקרוא היודעים הם מעסים ליהודים, אשר
 שיוכלו כדי ״עבריס״ מלמדים בו א׳, יום של בבית־הספר בילדותם השפה את מדו1״

 תדברו אם המקומי. העברי הקולג׳ את שגמרה נערה גרה כאן בשכנותנו אגב, להתפלל.
סינית. אליה דיברתם כאילו מלה, תבין לא — בעברית שניים או אחד משפט אליה

טקסטיל. כאן לומד שאני והעובדה המעשנות, כמות היא זד. בחור לב תשומת המושך
 אינטימית. למסיבה להזמינו היא זר, עם ביחסיו להגיע, אנגלי יכול אליה החביבות פסגת

 הבטיחה הנ״ל הליידי קטנה. פרטית למסיבה אנגליה נערה על־ידי והוזמנתי מזלי נתמזל
יתרה. חיבה שאחבבם עלי וחזקה זרים אדונים שני עוד שיהיו ל־

 שני לא אם בניחותא, שם להם יושבים ומי — הנערה של בביתה מופיע ואני הערב בא
 את להבהיר אחד. ומצרי אחד סורי בקיצור: ? היקרים דודינו מבני מהקולג׳, סטודנטים

 אמותי, בד׳ נכנסו ולא ממני רציני דיסטנץ על שמרו האלה הבשר שארי שני הרי העניין,
 זה הסתכלו מבט, בי נעצו השניים סופו. ועד העולם מסוף הציוניים הרוצחים ידועים שכן
 והחליטו גורלם עם השלימו לנו״, חסר היה זה ״רק כאומרים חסר־אונים, ובאנקת בזה

להם. שהוגשה התרעלה כוס את לשתות
 וחוקי אללה של מצחיתיו על יתירה בקפדנות הללו האדונים שמרו לא הערב בהמשך

 בארז. בחור שאני ואמרו השכם על לי חבטו וכבר פה בכל האדום מן לגמו הקוראן,
 הבקבוק, למשחק קמעא הדומה במשחק החילונו המשפחתיות, בגרגרות נעלם החייסקי כשגם

 אחר שמישהוא משהוא לעשות מישהוא על חובה פנים, כל על הישראליות. במסיבות
מהו. ההליט

 השפם אדיר הסורי קרובי מפי בפרט צחוק, ובתרועות יתרה בעליצות נמשך המשחק
 הקרבן כי המישהוא כשהחליט לכן, וצבועות־הפנים. עמוקות־המחשוף ומהליידים והכרס,

 של שפתונה לראות מתוחה בצפיד, כולנו חיכינו שמימינו, לאובייקט לנשק חייב הבא
קלות. ביתר נמרח גברת איזו

 אנוכי. ישבתי שלימינה הסורית, הכרס לעבר הסתובב הבקבוק הפנצ׳ר. אירע שכאן אלא
 אינני הלחי. אל הישר דוקרני, שפם עם רבתי, נשיקה שארי לי הדביק פה פציתי •בטרם
להם.׳׳ נשק (זכר) שסורי להתבייש) (או להתפאר יכולים רבים (זכרים) שישראלים סבור

★ ★ ★

עברית, כתיבה במכונת נכתב הוא הוותיקים. ממינויינו אחד של מכתבו הוא השני המכתב
 שמואל הרב כותב ניו־יורק. באמריקה, המאוחדים הרבנים סנהדו כתובת את הנושא נייר על

:וויסבערג
 ידי ועל האנגלית בעתונות התעמולה בהנהלת טרוד היית• האחרונים .,בחודשים

 בחירת לטובת באמריקה, ההדדית היהדות בין תעמולה, פעילות ושאר חוזרים מכתבים,
ניקסון. ריצ׳ארד וסגנו אייזנהאור דוד דוזייט הנשיא ובראשה הריפובליקאגית, המפלגה מועמדי

 אנשים תריסרי במה המונה העברי החוג את גיליתי הנה, לגור שבאתי לאחר מה זמן
 על הרצאות ולשמוע ספרדי במבטא עברית לדבר בפעם פעם מדי המתאספים משכילים,

 באמריקה בהמזרחי מרכזית (אישיות ידקסמן הד״ר דיבר האחרונה בהרצאה יהודיים. נושאים
 היד, המדובר זה במקרה המרחב״. על ישראל ״השפעת הנושא על בניו־יורק), עברי ומחנך

 יוון.״ מצרים, בבל, תקופה: באותה היהודית הגולה היה והמרחב השני הבית של בישראל
 למרנספורמטורים בבית־חרישת ראשי ייצור מהנדס כיום שהיא דייוויס, ה. ג׳אק הקורא

דויד. יחזקאל אנגלי: פחות בשם המכתב על חותם אלקטרוניים,
★ ★ ★

 היחידי ״האיש שיזוא מתגאה שבקנדה. מונסריאל תושב כיום פסקאל, ישראל הקורא
 המנדט״. בתקופת לוד, התעופה בשדה שחלו והתוספות השינויים בכל שהשתתף בעולם

 י לקנדה, ,47 בן כיום שהוא פסקאל, הקורא נסע שנים שלוש לפני לו. עמדה לא זכותו אך
 עם שהפסיק הלימודים את להשלים המכללות, באחת נרשם שם לחזור. עוד מקווה והוא

.19ד,־ בן מיכאל, בנו אלא אינו הלימודים לספסל חברו אגב, .17 בן בהיותו ארצה, עלייתו
★ ★ ★

 קוראים עם במגע לבוא בתפקיד, לחוץ־לארץ הנוסעים המערכת לחברי מזדמן לעתים
 שבועות, כמה לפני כזו. בדביקות העתון את קוראים הם מדוע מפיהם ישר ולשמוע

 דינה הישראלית הפסנתרנית את שם פגש בוינה, אבנרי, אורי הראשי, העורך ביקר כאשר
 היא מדוע מיוחדת סיבה היתה גל, יעקב המנוח העתונאי של אלמנתו לדינה, אברך.
 הארץ,״ עם לי נותן שהוא החי לקשר ״נוסף מרובה: בהנאה הזה העולם את קוראת
 בעתונות כאן, הטבוע. פסוקי מדור את למשל קחו הומור. הרבה גם בו ״יש סיפרה,

 או מפולפלת אימרה כל מוציאים בכוונה כאילו הם משעמם. יבש, ארוך, הכל האוסטרית,
 מהארץ.״ שבוע מדי לי מביאים שאתם בהובמות מתנחמת אני משעשעת.

 המעניין שהמקום — האחריב הקוראים כל של בכבודם לפגוע בלי — לי נדמה אולם
מקהיר. מזמן לא שהגיע ידיד, עליו לי סיפר אשר זה הוא וזזה העולס מגיע שאליו ביותר

 כמובן בקהיר. המצרי, השידור שירות בבנין קרובות לעתים ביקרתי עבודתי, ״לרגל
 השתדלתי אבל העברית, המחלקה במיוחד אותי שסיקרנה

 לי שהזדמן עד רב זמן חיכיתי לכן מיוחד. חשד לעורר שלא
 שראיתי?״ הראשון הדבר היד, חושביב אתם ומה שם. לבקר
 בקול העברית התוכנית עורך זה היה — ניחשתם לא אם
 כן לפני יומיים לאור הזד,.שיצא העולם בקריאת שקוע קהיר,

בתל־אביב.

1025 הזה העולם




