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 הנכתבים מכתבים של הרב המספר כמו לבי את המשמח הזה העולם של בעולמו דבר אין
 בארץ. נדיר שהוא אישי, אימון של יחס על מעידים הם הערביים. קוראינו על־ידי אלינו

 בשנים רואים החלו טובה, עברית ומדברים במדינה שגדלו ערביים, צעירים של שלם דור
 שודיון — הצודקות תביעותיהם למען הלוחם היחידי העברי הגורם אח זד, בעתון האחרונות

בבחירות. לקולות זקוקים איננו אנוכית. מסרה עיניו לנגד שתעמוד מבלי — ובחובות בזכויות
 למישהו שנעשה לעמל לבנו תשומת את להסב בא הערביים הקוראים של מכתביהם רוב

 נוצרי כפרי קורא אותו כמו — אישיים בעניינים עצתנו את מבקשים אחדים למישהם. או
 לנו מוסרים לפעמים אך הכפר. אל לבוא העירונית ארוסתו של אי־רצונה על שהתלונן
כלשונו: להלן, מפרסם אני האלה המכתבים אחד את וידיעות. דו״חים הקוראים

״ידידי,
״ה אודות ולעתונך לך לכתוב הבטחתי

ל אצליח אם ההאשמית״, הירדנית ממלכה
 לקבל הצלחתי בחג־המולד. הגבול את עבור

 ועברתי לו, ציפיתי כך שכל האישור את
 מזה הראשונה בפעם המדינה גבולות את

 לפרוע בא אני וכעת ליומיים. שנים, עשר
לך. חייב שאני' חוב

ה לעתונך יתאימו דברי אם יודע איני
 בירח המצב אין לי שידוע כמה כי נכבד,

יש עתוגים קורא אני אותו. שראיתי כפי
 הוא בירדן המצב אלה ובעתונים ראליים
 סוב המצב כי הטוענים כאלה יש ״טוב״.

 אבל יודע, לא אני שנה. לפני מאשר יותר
לפ הצלחתי לא וחיפשתי, שניסיתי למרות

עבו על טוב, דבר על לי שיצביע איש גוש
 אף ועל שם. התושבים למען שנעשתה דה

 לספר חיוביים, דברים למצוא נכסף שלבי
 לישראל, שאחזור לאחר ולהתגאות עליהם

_ מצאתי. לא
 התנהגו הישראליים והשוטרים החיילים

 בחברתם שעברתי הצליינים *דלפי עם בהגינות
 וחיפוש חשד של מקרים כמה מלבד —

 צליינים. כמה גופות על שנעשה בלתי־נעים,
 כאילו בעיני שנראו הירדניים, החיילים גם

 החיילים (את מהמוזיאון עתה זה הוצאו
הת לבוש) באותו שנים עשר לפני ראיתי

ב״אחי״. התחיל אצלם משפט כל יפה. נהגו
 רגיל. נצרתי כרחוב נראה הירדני הרחוב

 מזז״ צפירות רעש. פעם ועוד רעש רעש,
המו דוהרות. מכוניות של רישות־אוזניים

והאו חדישות, רוב פי על הן בירדן ניות
חודשו. ולא כמעט טובוסים

 בירדן. עבודות־פיתוח או תעשיה כל אין
ה משבדיה. באים שלהם הגפרורים אפילו

 מוצרים כמה מלבד ביותר, נמוכים מחירים
ה היות אף ועל ערבית, בארץ כי (מוזר

ב הנפט משודקי גדולי עם נמנים ערבים
 יותר יקרים בירדן והבנזץ הנפט עולם,
 החקלאית התוצרת אולם !>בישראל מאשר

בחינם. כמעט היא
ב אתה מבחין לרחוב, מתרגל כשאתה

 בירדן כולם חשד. של בלתי־נעימה הרגשה
 מלדובב קשה אין ברעהו. איש חושדים

 ענייני. לויכוח אוחו ולהכניס ברחוב איש
 הוא ישראל־ערב בעיות על בירדן ויכוח כל

 שזר, כנראה ישראל. על וגידופים קללות
ה איש־הרחוב בירדן. המותר היחיד הדבר
(או הצבאי מהמשטר פחד־מזזת פוחד פשוט

ישראל). לערביי שש בעיה תה

סק מתוך המערבי. לכותל במיוחד הלכתי
 קיר ראיתי אותי. שתשאל ידעתי כי רנות,

 לי אמרו שלא וגדולות, ישנות אבנים של
 קבר את ראיתי לבית־לחם נסיעתי תוך דבר.
 ובזמן תחנת־בגזין, יש המקום ליד רחל.

 לראות קפצתי בדלק, הצטיידה שהמכונית
 גג עם וקטן נמוך בניין ראיתי זה. מד,

 תיל בגדר נחסמה אליו שהכניסה מקומר,
 אליו להיכנס הצלחתי לא מד״ משום דוקרני,
בתוכו. אשר את ולראות

 ורמאללה העתיקה כבירושלים בבית־לחם,
 כמעט אין בהן), שביקרתי הערים (שלוש

קט בתים של שכונה מלבד חדשה, בניה כל
 עבור בית־לחם במבואות שנבנתה ביותר, נים

בכך. שרצו הפליטים
 על ערב קול שהפיץ בשמועות התעניינתי

עי למדבריות הפליטים את להרחיק הנסיון
ש במידה כי לי ונודע ראק,  דד פליטים ו

 — לעיראק לעבור הטוב מרצונם מעוגיינים
 מנסים אץ אבל להם. ועוזרים אןתם מקבלים

איש. על ללחוץ
ש מהערפל הרבה התפזר היום למחרת

והת הדברים. את לראות בעדי מונע היד,
 כפר בתוך אני נמצא כאילו להרגש חלתי

 החיפשים את לי שהזכיר (דבר במצור
 שלי). בכפר השראלי הצבא עודך שהיד,

 מאשר חיילים יותר רואים הירדני ברחוב
 פעורה תהום מלא. בחגור החיילים אזרחים.

 הם החיילים רוב והאזרחים. החיילים בין
 רק בירדן, גיוס־חובה (אין ירדניים בדואים

 ומנסים אותם שונאים האזרחים שכיר). צבא
במגע. אתם לבוא לא

מש בחורים כמה עם שיחה לנהל הצלחתי
סבו הם הערבית־יהודית. הבעיה על כילים

 משנת האו״ם להחלטות לחזור יש כי רים
 ארץ־ בשטח מדינות שתי הקמת על ,1947

ישראל.
 שלמדה נערה, היתה התארחתי בו בבית

 קבלת לשם המיסיון. של תיכון בבית־ספר
 לעבור עליה היה ממשלתית תעודודבגרות

מעדי היא אבל הערבית, בסכרות בחינות
 יודעת היא ואין כמעט זאת. לעשות לא פה

 קוראים לא הם הערבית. הספרות על דבר
בל ספרות עליה ומעדיפים ערבית, ספרות

ש בספרים נזכרתי האנגלית. בשפה שית
ער ספר כל שלי. בספריה שימוש מרוב בלו
 לפחות על־ידי בממוצע נקרא לי שיש בי
איש. 20

 מאתנו עשתה ישראל כי חושב האינך
ערבים?״

 רק לא — המדינה לחיי חי גשר אלה בעלי־הכרה לערבים מהודה הזה שהעולם שמח אני
 מלאים לשותפים הם יהפכו עת מחר, קיימת שתהיה לזו גם אלא כיום, הקיימת למציאות

 שגם נראה אולם ערבית. במהדורה גם מופיע זה עתון שאץ חבל אולי במדינה. וגאים
 של חמתם ועל אפם על — המדינה למען חשובה משימה למלא בכוחו יש העברית בשפה
ערביים. לעניינים המדינה יועצי

מכתבים
ונפלאות פינסים

 פינס עמנואל אלוף־־כזבים על בסיפורכם
 אימון יותר לכם רכשתם )1062 תות והעולם
 השחיתות ננד מאסרים במאה מאשר ואהדה

ב להודות אומידהלב לכם חיה בממשלה.
ח ובלי מלא, בפה שגיאה סי  את לרכד נ

 בדרך הולכת מפא״י היתד. אילו הדברים.
.אחרת בארץ המצב כל היה זו, . .

וזל־אביב גלרמן, ישראל
.  אישית דונמה רק לא למדינה נתתם . .
 אהד נם אלא כנה, עצמית ביקורת של יפה

 אי- שהופיעו ביותר המשעשעים הסיפורים
תות. בחעולם פעם

חיפה יערי, שמואל
רבים: בעתינים כותרות האירו! הדליקח

 ללא חוללו אשר הנפלאות ועל הפי־נסים על
. ערים . .

 נהריה לויט, אסתר
פה! חיה גדול פי־נס אבן,

 יכתבו מה לקרוא מאוד פקרו הייתי
 חמדחיטים נילוייכם אחרי חיומיים העתונים

 כי לראות הופתעתי פינס. עמנואל אודות
 כאשר לפרשה. נרחב מקום שתקדישו עתונים

 באמצעותה לננח יוכלו כי להם נדמה חיה
 לחלוטין ממנה חתעלסו חזה, העולם את

 שבמשר הספורט, עתונאי כל גם כי מעניין
 אודות הידיעות את במדוריחם פירסמו שנים

 לחוריע כלל טרחו לא פינס, של ״שיאיו״
אתם. שעשיתם כשם כשלונם, על לקוראיהם

תל־אביב בר״אל, חנוך
פיניה אות

 את לאמץ המבקיע בכר, אלברט לדייר
 (חעולם בסיני שנמצאה הערגיה היתומה

 למופת אזרח של פרם מגיע ),1062 הזה
 ארם להעלות צריכה שחסדינה סבור אני
 בכל האימוץ דבר את ולפרסם נס על זח

 יראו הערבים שהמוני כדי חערבי, העולם
 בערבים רואים אנו וכי לשלום פנינו כי

 עמם לחיות ומוכנים לנו, שווים אדם בני
אחת. במשפחה

רמלה לוי, סעיד
. .  להצדיק כדי בו יש בלבד זח מעשה .

סיני. מבצע את
תל־אביב הירשזון, ג.

 ח• ו ח מעש על בכר לר״ר הכבוד בל עם
 כי חושבת אני חרגיל, טנדר היוצא אנושי

 פירסומים בל לאסור צריר חיה המשפט בית
 אין מדוע ידו. על סינית אימוץ דבר על

 יהיח מה וחושבים העתיד על מסתכלים
 הזאת, הילדה עם שנה עשרים או עשר בעוד

 על הפירסומיס באמצעות לה יורע כאשר
 להרוס עשוי חנילוי עצם ומוצאת? עברת
 נהרגת אמה כי וחידיעה אדם, בתור אותה
 להפוך עשוי משתייכת, היא לו חעם בידי

לישראל. לאויבת אותה
ירושלים מאסם, רבקה

 המורה
כסטודנט

י בוראי
ש לכם דוע

ר סו פ רו פ  ה
 בובר מדמיו

ב 8ב־ חננ
 את פברואר

 הולדתו יום
 ועמו ,80ה־

 חעולם יחר
 היות כולו.
נמ אתם וגם
 חוג על נים

 פ* — מכריו
א חוא עם

 לכם נתז פילו
י — ראיון

 אתכם עני!
 לראות ודאי

 תמונתו את
 סרטיו של

המונ בובר
 זח אצלי חת
אותה. מצרן* אני ידועה. וחלא־כל-כך שנה, 50

רמתיים הדר נתן, פריץ
 — הדור מורה של 80ה־ הולדתו ליום שי

 גרמנית סטודנטים קורפרצית כחבר תמונתו
תמונה). (ראה

בנצרת נאומים
גי ,.איזהו הכתבה את לקרוא התפלאתי

ה והמשוררים הסופרים כנס על בור״,
 לא ).1061 הזה (חעולם בנצרת ערבים

 ריחוקבם בנלל אלא עלי, שכתבתם מה בגלל
 את משרת הריני זה. במקרה האמת מן

 שנים לעשר קרוב מזה המקומית העתונות
 אשתה או כלשהיא. מפלגה על שאמנה מבלי
 נאשר כי פחד, מתוך לא וזאת פעולה. אתה
האמת. מן דבר מסתיר אינני כותב, אני

 נובע שהיא מפלגה לבל השתייכותי חוסר
 בישראל הערבים בעית פתרון כי מאמונתי,

 המפלגות. הולכות בה הדרר מן רחוק חינו
 בוחרים, רכישת למען ורק אד פועלות ה! כי

 פעילותי עצמו. העני! בטובת להתחשב מבלי
 גישתי עם אחד בקנה תמיד עלתה כעתונאי

מת אינני כלשהי, ידיעה מוסר וכשאני זו,
האמת. בלעדי עמדה, או אינטרס בשום חשב

 להשתתף הוזמנתי עצמו. לעניין אשר
 הערבים והמשכילים המשוררים אגודת בכנס

 בנצרת. אמפייר קולנוע באולם שהתקיים
 מהם שניים משתתפים. 10 דיברו זה בכנס
הנו השמונה וחברה. תרבות בענייני ננעו

 ולשם פוליטיקה. על ורק אר דיברו תרים
 פרח, בולוס הארוז כי כאז אזכיר דונמה

 ״הכנם :נאומו שאתו לפני שהתנצל מחיפה,
 רואה אני אולם תרבות, בענייני לדון נקרא

 מאחר פוליטיקת, על לדבר חייב עצמי את
ב תרבות, בענייני דבר יודע אני ואיו

 בפוליטיקה.״ ליריעותי השוואה
מזכיר חנא, אבו חנא נם דיבר בכנס

) 1 * , ״ י < ן 1 ז. 1 יי* ׳ ו1י : 1 ־ ^ ע 1!. ב
הער הפליטים בבעיית הדן ״•שאלה״, בשם
ה במאה הערבית השיחרור ותנועת ביים

עשרים.
 המורים ארנון מחברי אחד לובאני, עיסא

 הקומוניסטית, למפלגה הקשור הדמוקרטיים,
 ועל הנטוש כפרו על שיר, הוא נם השמיע

ה טמנו. אותו וגירשו אותו שהרסו אלה
 של אשתו קאעוור, נגואה הערביה סופרת
הפרו העדה ראיע — פרח נגיב הכומר

 בנטייה כז לפני שהואשם בחיפה. טסטנטית
 הערבית התרבות על דיברה — לקומוניסטים

 תנועת לביו בינה הק־טר ועל המודרנית
ל לנאספים פנתה חיא הערבית. השיחרור

הצבאי. הממשל ביטול למען הכל עשות
 בית־הספר מורה קהונ׳י, חביב נם דיבר

 מתפקידו שהורחק לשעבר, בנצרת סנטה טרא
 בית־הספר, של האמריקאית ההנהלה על־ירי
 פעולה שיתר הוא כי לה שנראה לאחר

 על ריבר הוא הקומוניסטים. עם הדוקה
 כדי תור מאדי, אבי איליה המניח המשורר

 המשורר, של משיריו פרקים הקראת
ל מובהקת פוליטית פרשנות ותוספת
 מאדי?״ אבי איליה •.א״ר אלה. פרקים

 ער בחיים ונשארת ״הלואי קחונ׳י, שאל
 הטחקומם הערבי בעם לחזות כרי חיום,

כיצד ועוזריו: מהקולוניאליזם להשתחרר
 בפיקודו חנאולה, אל במהירות צועד חוא
י׳ ומערב מזרח שזעזע הערבי חניבור של

 דיבר בה הצורח כי בגלוי, לומר עלי
 על כואבים, זכרונות בי עוררה אדון אותו

 ליצריהם עברים הערבים היו בהם הימים
 ליביי מיתרי על לשחק היה יבול אדם ובל

 נסכים אם אפילו — שהושמעו כאלה מלים
 יבוייות אינו — טובה כוונת מתור שנאמרו
 האי-ש על־ירי אחת בצורה אלא להתפרש

לישראל. איבה ברחוב:
 מן ללמוד המבקש ערבי כצעיר אני,
 הבנה ליצירת תחליף איו כי מאסיז העבר,
 כיבוד בסים על העמים, שגי בי! ושלום

 הי- ליבוי ההרריות. הצודקות זכויותיהם
 מבני כאחד לי, מזכירים וחדמאנוניה צרים

 ברשעות שנהרג — אבי את פלסטין,
 ושנאה איבה של רוח מאיתה כתוצאה
 ו־ בארצנו, הבריטי האימפריאליזם שטיפח

 ב־ טבהשיבים' האימפריאליזם פרשרתי אשר
עכורים במים לדוג כדי טיפוחם

 יריעה שלחתי לעיל, האמור כל ולאור
 מסרתי בה עתים, לסוכנות עניינית תמציתית

 כז על בנם. באותו קרה אשר את נבונה
 זה חיח כאילו בעחונכם לקרוא התפלאתי

 אפילו העשוי טהור, ספרותי־תרבותי מאורע
הערבי. בציבור מק״י השפעת את לסכז

 נצרת שבאם, איברהים
 לקחו באסיפה הוס־עה. הזה העולם כתב

 היחה לא כי אס פעיל, חלק הקמזוניססים
קומוגיסמית. אסיפה זאת

פיל־הארכלוניה
 והעולם סדראנו קרקס של ייפיל תטונ״י

סקם־הפיל! איזה נהדרת. היתה )1062 ה,ה
חולון שרה, ש,יש

פיל־פול! איזה

הבעל עליונות
 (העולם •שייגיץ״ לי ״קוראים מאטרבם

ם נגר חמור כתב־אישטה היה )1057 חזה  חוני
 לחפור קרדום התורה אח העושים מסויימים,

 של- את המערער גורם מכל וחחוששים בו
 של מכתבו למקרא נדהמתי אולם טונם.

 מהנקה, התובע ),1060 הזה (העולם אורי א.
 ולהסכים עליה לקבל לבעלה, חאחבה בשם
 החשב היהדות של האלמנטריים חוקיה לבל

י אורי אותו  על נם חלה האהבח חובת נ
 לקבל ברעתו חיה ואם אשתו. כלפי הבעל

 חכותב עליו יצווה ח — אישתו של דתה את
 חדתית המסורת כמיטב או, מהארץ? גירוש
ה בחיי הבעל בעליונות אורי א. מביר

שפחה?מ
חיפה בובני, אליעזר

צה״ל לגלגלי
 צה״ל בנלי תבנית שודרה •שבועיים לפני

 לעצמם הו״שו זו ובתבנית שערים״, ״שני בשם
 נסח בצורה ללעוג הצבאית הנרשטרה אנשי

 למשל כד, המזרח. עדות לבני ומעליבה
 סכינים שולפי בשם מרוקו ׳וצאי את בינו

 בסו־ עיראק יוצאי את ואנאלפאביתיים,
 בסתם תימן יוצא' ואת מ-שתמטיס, תרים

 זה נו התורכים, וכ״שתמטים. עריקים בורים,
 של 'עודם זהו באמת האם מחפיר. סתם
גלויות? ומיזוג לקיבוץ לחנד רוצים הכד צה׳יל, גלי

 תפ- לא זה מסוג תופעות שאם חושבני
 למדינה. לאסון להביא הדכר עלול סקנה,

 הלועגים, נם להפנע עלולים זה וטאסוו
 ובודאי — מעלימי־העיו ונם חנלענים נם

בזה. רוצה לא אהד •שאף
שלם כפר מגובלה, מנחם

הפנימיה כפנים
 האיש הסרט על ביקורתכם את קראתי

 מאוד והתפלאתי )1061 הזה (העולם המוזר
 מכירים ואינכם יחכו הבקורת. שטחיות על
 בבית- שהיתם ולא מאחר מקרוב, הבעיה את

 תקופה למדתי פנים כל על אני צבאי. ספר
 לומר אני ומוכרח כזה, בבית־ספר ארוכה

 כחבורה מופיעים האנשים אין זה שבסרט
ם שהסרט יחכו פסיכופאטים. של  קצת סנזי

 טיפוסית טה! אחת כל אבל הדמויות, בהצגת
צבאי. לבית־ספר ואפיינית

 על החולש טיפוס אוחו קיים פנימיה בכל
 נטושות אותן קיימות פגימיה בבל החלשים,
 מ; שלאדם יתבז לעוף. לא נדי הכל העושות

 ונובלים מוזרים האלה הדברים נראים החוץ
 באוירה לחיות ארם צריך אבל בפסיביות,

 אמיתיים וכמה נכונים כמה לראות כדי זו
ב בסרט מתוארים שהם יתכן הדברים.

 שכדי יורע כטוכם מי אד מעטה, לא הגזמה
 ב- ולחנריל לצעוק יש משהו על להתריע

 וזאת קטנטן? ופצע קמט כל זכוכית־מנדלת
לרעתי. רבה בהצלחה הסרט עדשה

ירושלים יגר, יעקב
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