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ונגד ד10
 בעירית הקואליציוני הסכסון־ פרץ מאז
 העתר כתבי נמצאו 0056 הזה והעולם נתניה

 עיר־ כבכל עצות. אובדי שבעיר המעטים נות
 של המקומיים הכתבים שרתו קטנה, שדה

 בכל חתמו אחד, כל עתונים מספר נתניה
 הכתב מכסה למשל, כך, אחר. בשם עתון

 בשירותם העיר מאורעות את אבן־חן אהרון
 בשעה ונז׳עריב, הארץ פוסט, הנ׳רוסלס של

 העתונים בשירות עובד הופמן משה שחברו
וידיעות־אחרונות. הבוקר המתחרים:
 המפלגה ראש שקד, משה בין ההסכם

 מפא״י, סיעת לבין בנתניה הפרוגרסיבית
 ואה הל פקיד אבן־חן, משונה: למצב גרם

 לכתוב נאלץ היה לפנסיה, שיצא וחסכון
ל בן־עמי עובד בזכות נלהבים תיאורים
 .המניות, במרבית בן־עמי מחזיק בו מעריב,
ה לפרוגרסיבים, המקורב שחיומון בשעה
 את דווקא המצדיק חומר ממנו תבע ארץ,
שקד. של צעדו
 הופמן. של מצבו היה עדין פחות לא

 קשות המתחרים ביזיעות־אחרונות, מעבידיו
 בהפיכת־ כך משום תמכו מעריב, בבעלי
 הבוקר, הכלליים הציונים יומון ואילו שקד,
 בחריפות יגנה בבן־עמי, שיצדד חומר דרש
שקד. את

 עשתונותיהם. את איבדו לא הכתבים שני
למ הקוראים יכלו הסכסוך זמן כל במשך

 במעריב אבן־חן של רשימותיו את צוא
 ובהארץ, בן־עמי; בעד שדוני״, ״ג. בחתימת
 הופמן משה בן־עמי. נגד אבן־חן, בחתימת

אחרו בידיעות דביר״ ״מ. בשם חתם מצדו,
 האמיתי, בשמו ומהבזקר, בן־עמי, נגד נות
בן־עמי. בעד
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ב צעק הרבנות?״ איפה הרבנים? ״איפה
 מגבעת וחבוש לבן זקן בעל יהודי חרון

 ביפו, יפת רחוב מדרכת על שעמד שחורה,
 אתם לאן ״גויים, בדצמבר. 25ה־ ליל בחצות

 צעירים חבורת לעצור האיש ניסה הולכים?״
 הרחוב במעלה שעלתה הדר, לבושי יהודיים

הצ כשלא הגדולה. הקתולית הכנסיה לכיוון
 בזעם: שוב צעק החבורה, אח לעצור ליח

הרבנים?״ ״איפה
במי הסתם מן שעה אותה שכבו הרבנים

 המולד חג בערב ישרים. שנת וישנו טותיהם
 קבורת פרשת כמו שפרשות אחרי הנוצרי,

 הנשים ופרשת חנה, בפרדס שטינברג הילד
 בנצחונם, הסתימו )6 עמוד (ראה הנוכריות

 חמורות כה פרצות הרבנים ראו לא שוב
 מהם מי היה אילו היהודית. האמינה בגדר
 אותו ביפו הלטינית הכנסיה בשער עומד
אחרת. חושב היה לילה,

 חצות, משעת החל ארוכה, שעה במשך
 פעמוניה שקול ריכנסיה, אל המונים נהרו

 היתה לכנסיה הכניסה תל־אביב. עד הידריד
מ צעירים טיילים קבוצת הזמנות. לפי רק

 עצות. אובדת הכנסיה בפתח עמדה צרפת,
ה בכשרותם ספק הטיל לא שאיש למרות

 להיכנס. הרשית להם ניתנה לא נוצרית,
 חומה, גלימה לבוש שחור, זקנקן בעל כומר
 חולקו. ההזמנות ״כל דעתם: את לפייס ניסה

 את ישמע אלוהים בכנסיה, מקום אין פשוט
בבית.״ גם תפילתכם
 בשנים שנה בכל כמו לכנסיה. צחוק

 תל־אביב יהודי הפעם גם היו האחרונות,
 בשעת הלטינית בכנסיה הנוכחים מנין רוב
 אפשר ישו. של הולדתי חגיגת פולחן טקס
 הישוב. שכבות מכל ת דמוי שם למצוא היה

 משטרה, קציני עורכי־דין, ידועים, אישים
 ומספר סטודנטים מפורסמים, כדורגל שחקני

 לכנסיה שהגיעו רועשות בתלבשות וזתן־כות
דיזנגוף. רחוב ממדרכת י&ר

 נוכחותם על תירוץ אותו היה כולם בפי
 נוצרי. טקס ראיתי לא פעם ״אף בכנסיה.

 במדי חיילת הודתה סקרנות,״ מתוך באתי
ה בפי גם היה עצמו נימוק אותו צה״ל.
בקבי במקום המבקרת התל־אביבית מנוכה

 אחד סקרנות. מתוך תמיד שנה, מדי עות
 יהודי, נולד ישו ״הרי בלגלוג: הוסיף מהם
לא?״

 הכנסיה כמרי על גם השפיעה זו מציאות
 בלטי* לתפילה נוסף הוסיפו, הם ^הלטינית.

 הברית מתוך הקראה קטע גם ובערבית, "*נית
 הקטורת ריחות אולם בעברית• — החדשה

 העוגב, וצלילי הנערים מקהלת החריפים,
 לא הקדושה, ואוירת הססגוניות התלבשות

 כמה היהודים. הצופים קהל על השפיעו
 צחוקם את לעצור יכלו לא וצעירות צעירים
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ו|91 הכפר צעירי הין בה לזכות שכדי יפה, כו כל היתה שהאם

חתג ושלושת עשתו
 פני אל נשקף שבגליל חזור הר של הדרומיודמזרחית צלעו על

 מוקף מראר. - כגליל המיעוטים שככפרי והעשיר הגדול הכינרת
 ניכט העיר, טכריה עד המשתרעים מעובדים ושדות זיתים חורשות

הכינרת. ובקעת עילבון בקעת נוף הארץ, שכנופי היפים אחד אל הכפר
וה הנוצרים הדרוזים, שתושביו למרות
 ש־ כעשירים נחשבים הכפר של מושלמים

 המודרנית התרבות הגיעה לא הגליל, בכפרי
 פחות ומיוחסים עניים בכפרים מראר. אל
 וברזי חשמל קולנוע, בתי כבישים, כבר יש

קול אין במראר אבל הבתים. בחצרות מים
 אלפים ארבעת כל חשמל. אין במראר נוע.

 את שואבים הכפר תושבי מאות וחמש
 במראר, כבישים אין אחד. ממעין מימיהם
 יש מפלגות אבל לכפר. מגיעים לא עתונים
צבאי. מושל גם ויש בכבר,
ומפ מפא״י על נמנים הכפר תושבי רוב

ל משתייך מיעוטם העבודה, אחדות לגת
 מביאות תועלת מה ולמק״י. החירות תנועת

 במראר כי יודע. איש אין למראר, המפלגות
מפלג מועדונים לא אפילו מועדונים, אין

 ולא הסברה אסיפות שם נערכות לא תיים.
 לפני שנים, לארבע אחת רק תעמולה. נשפי

 במראר המפלגות עסקני נזכרים הבחירות,
בוחריה. נפשות על להילחם וחשים

מפוליטיקה. מראר אנשי רחוקים למעשה
 בוקר לפנות בשלוש הקמים עבודה אנשי הם
 ולמטעי לשדות יוצאים משפחותיהם, עם

 וחוזרים הצהרים שעות עד עובדים הזיתים,
ה גם שוקעים השמש שקיעת עם לכפר.
במראר. חיים

★ ★ ★
הנערות ומיסדר השבאב

 שאינם אנשים גם כמראר יש ^*כל
 בוקר לפנות בשלוש לקום משכימים

ל כלל יוצאים אינם הם השדה. אל לצאת
 בני־הטובים הם אלה שהיא. עבודה איזו
 נוצרים ודרוזים, ערביים צעירים מראר, של
ומ עשירות למשפחות בנים מושלמים, או

 אין לעבודה. יוצאת נפשם שאין יוחסות
בעבודה. צורך מרגישים הם

 אל יוצאים הם הצהרים שלפני בשעות
ש הקטן בקיוסק יושבים הראשי, הרחוב
 יושבים או קהתה ולוגמים הכפר, במרכז
ה במכוניות ומתבוננים הדרך צידי משני

 יושבים הם כך רחוקות. לעיתים חולפות
ב הזמן את ומבלים שעות גבי על שעות
שיחה.
 הם אין לשוחח שאפילו היא האמת אך

דיבו מלדבר נמנעים מראר צעירי נלהבים.
 הטוב שחברם יודעים הם מיותרים. רים

 יאמר מישהו אם מלשין. להיות עלול ביותר
 כך על ידע אל־נאצר, עבד של בשבחו מלה
 כך. כל משתלם זה ואין הצבאי המושל מחר

 לשיר הילדים את ללמד אסור בבית־הספר
 גן־ילדים בכל המקובלים ועמל עבודה שירי

בו יחשדו המורה זאת יעשה אם יהודי.

כ פרנסתו אין ואז קומוניסט, שהוא מחר
מבטחת. מורה

 כשהם לצה״ל. התגייסו הכפר מבני כמה
ה ברחוב הם גם יושבים לחופשה באים
 חוץ בצבא. המתרחש על ומספרים ראשי

בני־הטובים לשיחות. רבים נושאים אין מזה

 לנשואים, תסכים ואם הנערה פי את הורים
ופאר. הדר ברוב החתונה תיערך

 כתיקונם. בימים מתרחש כמובן, זה, כל
 כתיקונם נראים אינם שהימים כיוון אך

מנ לאחרונה חרגו מראר, של לבני־הטובים
 הביאו המסורת, מתחומי שלהם החיזור הגי

 הכפר. את שהסעירה השערוריות לאחת
★ ★ ★

אחד רק אוהבת סוהאם
ן י • ר • א ת ש רו ב  מדי חרדות שהיו הג

של עינם שבתה המים מעין אל בוקר ■2

הגגאוסב השנא! הכפר, של הנוער

בג סדר ׳הכפר במרכז
 בני עומדים העליון, ליל

נשו- בבעיית משוחחים הם מעבודה. המתבטלים

 היפהפין סוהאס של איה
 זיתיו| בהצתת שנחשדו

הם אן שוחרר, יתרם

 חבריהם, איומה. ריקנות חשים מראר של
 פורקן מוצאים היהודי, ־בישוב בני־הטובים

 בני־הטובים גניבה. ובפריצות ג׳יפים בגניבת
 הס כאלה. דברים עושים אינם מראר של

באהבה. מתעסקים
ה הכביש צידי משני מושבם ממקומות

 היום שעות כל במשך רואים הם ראשי
סס מחלצות לבושות הכפר, בנות כל את

ה אל היורדות וירוקות, אדומות גוניות
 ראשן. על הקטנות המים חביות עם מעין

ל לעיתים מעזים בנערות, מתבוננים הם
 אחת של חשבונה על הערה איזו הפליט

 כאלה הערות מסתיימות כלל בדרך מהן.
בחתונה.

 יפת־מראה בנערה ממראר צעיר יחשוק אם
ל להוריה יפנה הוא מלה. לה יאמר לא

 דרוזי, או הוא מוסלמי אם ידה. את בקש
 ו־ המוהר דמי את ההורים על־ידי ישקול

ה־ ישאלו הוא, נוצרי אם הנערה. את יקח

!11¥1,ר1 ן**<^ןיךי  להצית גיסו הכפר שצעירי מנייד, של דודו ג׳אחשאן, נאצר ר
מא הנישואים. את למנוע עליו להשפיע כדי משאיתו, את

שבועות. המשפחה שנת נדדה המחזרים, מפחד מגייד. של הצעיר שאפיק,*אחיו — חוריו

 דאוד בת סוהאם של דמותה מראר צעירי
/ארו8חדשי של התבוננות אחרי מוזעלבט•

 למסקנה. הכפר צעירי כל כמעט הגיעו כים
 של בנותיו שש בין הבכורה סוהאם, בי

ה מלכת ספק ללא הינד, מוזעלבט, דאוד
הכפר. של יופי

 בלונדי־ שיער בעלת במקצת, שמנמונת
יל וצחוק יוקדות שחורות עינים למחצה,

 את 18ה־ בת סוהאם הקסימה שובב, דותי
 שמה שפירוש סוהאם, הכפר. צעירי לב

 לכל חיצים שלחה וקשת, חץ הוא בערבית
 ועד מטוב אליה, דיבר לא איש העברים.

 צעירי אמרו לא עצמם לבין בינם גם רע.
 אבל לגביה. לתכניותיהם בקשר דבר הכפר
 של אביה היה בשבוע שבוע מדי כמעט

הצעירים. אחד פני את בביתו מקבל סוהאם
 בקשה היתה מהצעירים אחד כל בפי

 כיוון לאשה. סוהאם את לשאת — אחת
 קתולית, נוצריה היא סוהאם של שמשפחתה

 או מוהר בשום כרוכים הנשואים היו לא
 אלא בלבד, ההורים בהסכמת לא ואף רכוש
 סוהאם של בהסכמתה — פשוט, אחד בדבר

 אחרי בזה לדחות התעקשה וסוהאם עצמה.
 שהציעו מחזרים תריסרי משני פחות לא זה
לנשואים. כמועמדים עצמם את

 הבטיחו להורים, כספים הציעו המחזרים
 .כשפנו גם עזר. לא כלום — וגבעות הרים

 את לשכנע הצליחו לא האיומים ללשון
ו בהם, רצתה לא פשוט סוהאם משפחתה.

אומ היו הם הוריה. גם בהם רצו לא כמוה
 אחד עם תתחתן לא ״סוהאם תמיד: רים

 להיות צריך בעלה (פרחחים), מהזוערן
מישהו.״
 מר־ של בני־הטובים החלו שנרמסו, אחרי

 יחד כשלונותיהם. על זה עם זה לדבר אר
 אישיות איזו על המישהו, זה מי לחפש החלו
 באופן עיניהם. את לשים סוהאם הורי יכלו
 למסקנה כולם הגיעו לגמרי וטבעי אחיד
 לאשה סוהאם את לשאת המועמד — אחת
אחר. ולא הוא ג׳אחשאן, נג׳יב בן מג׳יד הוא

שנח למה מראר צעירי בין נחשב מג׳יד
 היפה, הוא הכפר. צעירות בין סוהאם שבת

 מג׳יד מראר. רווקי שבין והגברי המשכיל
 בנצרת׳ התיכון בית־הספר בוגר ,24ה־ בן

 שבכפר העממי בבית־הספר המלמד מורה
נמנה אינו שוטפת, עברית מדבר עילבון,




