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 שלנו. בכפר ביקרה יהודי גוער קבוצת 1

 לוות, עד משעמם בכפר אצלנו כלל, בדרך
 פשוט כגואל. מתקבל החוץ מן אורח וכל

 דברים ולשמוע החוץ מן אדם לפגוש נעים
 לקבלת בתור לעמוד שתזדקק מבלי חדשים,

הצבאי. מהמושל רשיון־תנועה
וב בחורים כעשרה היו קבוצה באותה

 ביתי ליד עוברים אותם שמעתי חורות.
 לבושם החיצונית, הופעתם אליהם. ויצאתי

 ישראלים, הם אלה כי העידו והילוכם,
 אמריקאי היה מבטאם אך קיבוץ. מאיזה
 להדריכם — באנגלית — להם הצעתי טהור.

 הזמ־תים ראשון וכצעד הכפר, פני על
 הצעתי את קיבלו הם אצלנו. קפה לשתות
 בטרם הביקור, ובתום לעין, גלויה בשמחה

כתובתם. את לי נתנו יסעו.
 היהודיים המטיילים היו לא אלה צעירים
 זמן במשך אולם בכפר. שראיתי הראשונים

 דיוק ליתר אותם. לשכוח יכולתי לא רב
ה הבחורה רינה, את לשכוח יכילתי לא

 שדיבורה הירוקות, העינים בעלת בלונדית,
מתמשכת. אחת גרונית ״ריש* היה

 ובהזדמנות אורחי, את לבקר החלטתי
 ממשרד רשיון לקבל שהצלחתי הראשונה

אליהם. נסעתי המושל,

★  ★  ★
מרינה פתקה

 את קיבלו שמחה באיזו לתאר שה ך■
 בנים למדו. הם שבו למוסד בבואי פני, 1/

 בחצר בגאודה הובילוני חיבקוני, ובנות י
 עובר: כל בפני אותי מציגים כשהם המוסד,

 שלנו!״ הערבי זהו שלנו! החבר ״זהו
 רוגזם. את הסתירו לא המורים

 של א־רחם הייתי ימים שלושה במשך
 אמרו בואי יום למחרת כבר החדשים. חברי

 בעין מביטים אינם המורים כי ידידי לי
 לא — ידידי — הם אך ביקורי, על יפה

בטיו בילינו רבות שעות במורים. התחשבו
 ארוכות ת בשיח או המוסד, בסביבת לים

 הידוק הוא המרכזי כשהנושא החדרים, באחד
 בארץ. וערבי עברי נוער בין היחסים

 1איפ בשום להכין יכלו לא החדשים חברי
 הנערים לבין בינם ידידות תשרור לא מדוע

 היינו ערב מדי הערבי. מהמיעוט גילם בני
לקולנוע. בצוותא הולכים

 היא הגניבה מהם שנפרדתי לפני ורינה?
 ביקשה היא הרבה. להפתעתי לידי, פתק

 בה הבטתי מדוע לה ואסביר לה שאכתוב
 מוצאת ״אני הזמן. כל מוזרה כה בצורה

הפתק. את סיימה היא ענין,* בך
 יכולתי לא כמטורף. בקרבי הלם לבי

 ברצינות. עלי היא חושבת אכן כי להאמין
 ובזהירות לה, כתבתי רב היסום אחרי רק

בעיני. חן מוצאת היא שגם אמרתי רבה

★ ★ ★
לאהבה מידידות

 סוכן או אויב הייתי וכאילו מכפרי. בלבד
 יכולתי לא בקשתי. את דוחים היו — זר

לרינה. לנסוע אופן בשום
 ועוד פעם עצמה, היא באה זה במקום

 כל ונפגשנו לשבוע אחת התכתבנו פעם.
 כשידי־ שנה, חצי נמשך זה כך שבועיים.

והולכת. מתהדקת דותנו
 ובתל• בטבריה בחיפה, בירושלים, טיילנו

 אותי לקחה שלא תערוכה היתה לא אביב.
 ביקרנו שלא סינת־חמד היתה לא לראותה,

 לדבר התחלנו סוף. התחלה לכל אך בה.
 הנוצץ, מבטה את זוכר אני נשואין. על

 מפנה היתד, היא כך. על מדברים כשהיינו
 טוב,״ ״כמה חלומות. ורוקמת פניה את

אומרת. היתד,
טוב. היה ובאמת,

★ ★ ★

דדב הי?ד אכי

אני כי הצרות. התחילו אז ק ך*
 הרוצה נוצרים זוג יהודיה. והיא נוצרי 1

 בכנסיה, או בביתו לכומר הולך להתחתן
 סכם לעריכת מועד וקובע רצונו, על מודיע

 קצת מסובך אולי דומה, דבר הנשואין.
 ויהודיה נוצרי אבל יהודי. זוג עושה יותר,
 מהם שאחד מבלי להתחתן, יכולים אינם

השני. של לדתו תחילה יעבור
 כששנינו שניה, לדת לעבור זה מה אך
מאמינים? איננו

 היה אם יודע איני מאד. דתי אדם אבי
 יחידו בנו כי שמע אילו לנשום, ממשיך

 הייתי לא מה אכל והתייחד. עורו את הסך
 לצפת, נסעתי ברינה? לזכות בשביל עושה
 נפטר (הוא זילברמן הרב את פגשתי ושם

 עתיקות), בחפשו נחש, מד,כשת בינתיים
 הרבים מביקוריו לי מוכר שהיה חביב, אדם

בכפר.
בח פני את קיבל והוא ברחוב, פגשתיו

אותו, מחפש אני שאם חשב הוא מימות.

 בו החינוכי, במוסד צולמה זו תמונהחבלתי־סאושר הזוג
סראג׳ של היהודיה חברתו רינה, למדה

 בשורח משמאל, השניה היא רינה מושחרים. כשפניו באמצע, עומד נראה המחבר זית.
זיהויוד את למנוע כדי הושחרו, רינה של פניה גם בידה. ספר מחזיקה התחתונה,

שנים.״
 במבט בי והביט דבריו את סיים הוא
 ואיני דתי, ״איני לשתוק. יכולתי לא אבהי.
 אתה באמת ״האם אמרתי. שאהיה,״ חושב
 להתחתן?״ כדי לשקר צריך שאני חושב

 אותו. הבנתי אני גם יפה. אותי הבין הרב
 ואין שלו, הדתית החוקה היא זאת שהרי

ממנה. לזוז יכול הוא
★ ★ ★

הקתולי ?כומר
 הרב עם פגישתי על לרינה תבתי ך*
 שהיא ענתה היא ותוצאתה. זילברמן ^

 למענה להקריב נותי נב את להעריך יודעת
 אצל הצלחתי לא ואם הורי, עם יחסי את

הנוצ הכנסיות אצל שאתעניין מוטב הרב,
בשבילי. להתנצר מוכנה היא ריות.
שב הקתולית־יוונית, לכנסיה שייך אני
 חכים. ג׳ורג׳ המוטרן עומד בארץ ראשה

 בא- הכומר אל פניתי הראשונה בהזדמנות
מש אני מרעיתו צאן אל אשר — זיליוס

 בקיצור לד וסיפרתי — רשמית מבחינה תייך
 נוצריה,״ להיות צריכה ״היא סיפורי. את

פסק. הוא
 נוצרי, להיות זה מה לדעת התעניינתי

 בעיקרי ״להאמין כזה. נולד שלא אדם בשביל
 השיב הסתם,״ מן לך הידועים שלנו, האמונה

בלחי־מעורערים. והחלטיות בפסקנות האב

 כפר גזושב גזשכיר, נורבי צעיר שר ס־יפודג והו
 ויה, פראג׳ הנטע אה ובור הוא העריון. בגריר גדור

 רצעירה \2יוי רא שויהויו כדי שגזן, ההרה טזפירושו
 הפרהו כי וההוךהפווה ראשה, רשאהה רוצה שהוא
 רושואין \2ווו יוופיפה דוזיפה ויהן הדרך אה יאיר

בעבריה. בעצהו כהב העיפור אה בארץ. אורווייע

הת אין. מרינה ומכתב יום, רדף ום יו
שבועיים, כעבור ואז, להתייאש. חלתי

 הפסחא.״ בחג ״אבוא מיברק: אלי שלחה היא
 היתד, אחד יום במשך לבדה. — באה והיא

 אבקר שוב כי ביקשה וכשנפרדנו אצלי,
. אצלם.

 המושל משרד כי יכולתי. ולא — הבטחתי
 בו לאזור להיכנס רשיון לי להעניק סירב
 פונה הייתי פעם אחרי פעם מוסדה. נמצא

 יציאה, רשיון ומבקש המושל, משרד אל
 רחוקה לארץ לצאת היה המדובר כאילו
קילומטרים כמד, המרוחק לכפר ולא וזרד״

 — ארכיאולוגית בשורה איזה לי שיש סימן
 ההר. בשיפולי חדשה מערה גיליתי אולי

לש המלים את שמצאתי עד מעם, גימגמתי
 קצרים במשפטים בקשתי. את בפניו טח

 יוכל אם ושאלתיו קרה מה לו סיפרתי
 כי חשבתי יכעס. כי ציפיתי לי. לעזור
ייעלב.
 את כיסה חיוך כעס. ולא נעלב לא הוא

 מדגיש כשהוא מזרח־אירופי, ובמבטא פניו
 מאד. לי צר ״ידידי, לי: ענה מילה, כל

 היהודית, בדת שמאמין מי יהודי עושים
יהודיה.״ עם להתחתן שרוצה מי ולא

 ״בוא המשיך: ואחר מעט, השתתק הרב
 תוכיח ואם ברבנות. להירשם זאת בכל

 ׳להיות ראוי שאתה מסויימת תקופה במשך
 עם להתחתן תוכל ואז אותך נקבל יהודי,

 עצמך, את תשלה אל אבל שלך. הבחורה
להימשך יבולה הזאת המבחן תקופת

 ולא בי מאמינה ״היא אמרתי, ״אבי,״
 אצליח כי להאמין רוצה אני המשיח. בישו

 להחדיר — ובתמים באמת — הזמן במשך
 זה אין האם הזאת. האמונה את בה

 ולשקר לבוא דווקא שעליה או — מספיק
 להתחתן?״ כדי בפניך
 שהוא מאמין ואני הסוף, עד האזין הוא

בבית שאין נראה א:ל אותי. להבין רצה
בשבילי. תרופה שלו ר,מרקחת

★ ★ ★
האורתודוכסי. לכומר

שמה, אף על האורתודוכסית, עדה ך*
 מאשר ליברלית יותר הרבה עדה היא | 1

 את אצלה אמצא כי וקיוויתי הקתולית,
 ושדים׳ אחורה צעד לעכו. נסעתי מבוקשי.

 מר ך,כ של ביתו לעבר צעדתי קדימה,
הפעם האורתודוכסית. העדה כהן איברהים,

 שיצא העיקר — הגיון לכל לבוז החלטתי
לכל. מוכן הייתי הזה. העניין מכל משהו
 כדי ישראליות לירות 150 לך יעלה ״זה
 ואמר פתח האורתודוכסית,״ לדת לעבור
 את לרגע מפסיק כשהוא איברהים, הכומר
 לפני בחדרו שישבה זקנה, אשד, עם שיחתו

 לשאול רציתי יוונית. דיברו הם שבאתי.
 שהוא הזה היקר החומר הוא מה א־תו
 הלירות, 150 תמורת לרוחי או לגופי יוסיף

 מפי המלים את להוציא שיכולתי לפני אך
 הוצאות. ״הוצאות, בעצמו: התשובה את נתן

 הון!״ עולה זה ילד, תבין הלא
 האם אדוני, של לעדה אתקבל ״ואם

הקשיתי. יהודיה?״ עם להתחתן אוכל
 למחיר ציפיתי ואני בד,רד,ירים שקע הוא
כא כפירה עבור אם יקבע. שהוא החדש

 אמונה עבור הרי לירות, 150 דרש פיפיור
 בוודאי הוא בגן־עדן טוב ומקום־ישיבה בישו

 עניין ״זה ענה: לבסוף אלפיים. ידרוש
 — זאת ידעתי לא כאילו — מאד,״ מסובך

 כאלה, בדברים מעוניינת הממשלה ״אין
 בוודאי היא כזה? עסק לך למה — ובכלל
 נוח.״ לה שיהיה ברגע אותך תעזוב

חו חיי כל להתאפק. יכולתי לא הפעם
 של השחורה לגלימה כבוד לתת נכתי

 אותו. מלקלל בעדי מנע זה ורק הכומר,
 שמעתיו שלום. לומר בלי והסתלקתי, קמתי

הזה.* הילד מסכן ״מסכן, ממלמל:
★ ★ ★

האמריקאי ולמיסדגר -

 יכולתי מה מסכן. הייתי אמת ף*
נוצ כתר, יהוה, בעדי נזכרתי לעשות? ^
 צעירה, עדה כי האמנתי ביחס. חדשה רית

 מן הצליחה האחרונה, במאה רק שנולדה
 של הכפיר, חוקי מכבלי להשתחרר הסתם

 אמריקאי ויינו, לאח פניתי ימי־הביניים.
 העדה של ראשי מיסיונר המשמש צעיר
במדינה. הזאת
גי ועבודתם המיסיונרים על דעותי את
 ברוב העברית. בעתונות קריאה מתוך בשתי

 אקבל עוד שאני לעצמי תיארתי תמימותי
 יהודיה בחורה להם כשאביא מד,מיסיון, פרם

 באים הייתם ״אילו אכזבה. נחלתי להתנצר.
״היי המיסיונר, לנו הסביר בניו־יורק,״ אלי
 קשה זה בישראל רב. ברצון לכם נענה תי

 חתונות ך לער. רשות אמנם קיבלנו מאד.
 צר שלנו. האמונה לבני רק אבל בארץ,

 לכם.״ לעזור אוכל לא אבל מאד, לי
 נראה סביבי העולם צר. יותר עוד היה לי

 לפנות. לאן ידעתי ולא' כצינוק, לפתע לי
 מולדתי את ראיתי בחיי הראשונה בפעם
מעש למעלה לפני נולדתי בד, אשר הזאת,

ומחניקה. כקטנה שנה, רים
 אבל — הדת ולאנשי לדת הכבוד כל
 יכילים אינם אם למ!ת? צריכים אנחנו מדוע

 מדוע לנו? ■ יפריעו מדוע — לנו לעזור -
 לפני וצביעות, שקרים מסכת מאתנו ידרשו
 יסודות כל יסןד שהוא בדבר לזכות שנוכל
 להתחתן? הזכות — החיים

להתחתן. לגו תנו האלוהים, למען
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