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 ומסודר. תקין במצב קיבלנו לנו
ב אודותיכם להמליץ איפוא נשמח

 אחד של תכנו זהו ידידינו״. אזני
 המגיעים המכתבים עשרות מתוך
 עבור העולם, קצוות מכל אלינו

 באמצעותנו הנשלחות השי חבילות
 עש־ר מבחר ידידים. מאת לידידים

 מקוריות, ישראליות תשורות של
 אריזה אדיב, שרות מקצועי, יעוץ

 חבילות של מהיר ומשלוח מעולה
התכו הן אלה תבל, קצווי לכל שי

את המאפיינות נות
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ב המוסלמית העדה של הרוחניים מנהיגיה
 המוהר גובה כי טברי, מוסא שיך ישראל,

).1158 הזה (העולם מוגזם הוא בישראל
 על-ידי אליו שהופנתה לשאלה בתשובה

 הציע שבגליל, דיר־חנא מכפר בעתיד חתנים
 שביתת* על ״הכריזו מהפכנית: הצעה הקדי

 לחוקק הכנסת ״על הוא: תבע נשואין!״
ה הדת גם המוהר. בה ג! את שיגביל חוק

 הספסרות את יפה בעין רואה אינה מוסלמית
הכלות.״ במחיר
 מחבריו כמה עם התייעץ אל־סאלם עבד

 על יוכרז בו לכנס לקרוא החליט בטייבה,
המוהר. בגובה הלוחמים תנועת הקמת

 אל־סאלם עבד רצה ״אילו ללוחם. כלה
 הסביר מאוד,״ קל הדבר היה להתחתן עצמו

 של הבכור אחיו הזה העולם לכתב השבוע
 על להצביע רק צריך ״הוא הלוחם, הצעיר
המוהר.״ את נשלם כבר ואנחנו בחורה
 שילם ,26ה־ בן אל־חליב, עבד עצמו, האח

 בנו ואם אשתו עבור כמוהר ל״י אלף רק
במשפח הנהוג אחיד מוהר ״זהו השנה. בן

בהת מפריזים.״ לא ״אנחנו הוא, אמר תנו,״
כ בארץ, המקובל המוהר גובה עם חשב

 זה היה ממוצעת, לנערה ל״י אלפים חמשת
למדי. צנוע מוהר
 לקנות מוכן אל־סאלם עבד של אביו ,גם
 הבכור, כבנו הוא, אולם כלה. הצעיר לבנו

 אל־סאלם. עבד של המלחמתי בצעדו תומכים
 ובגדים תכשיטים לקנות כדי בא ״המוהר

 האב אומר הוריה,״ את להעשיר לא לכלה,
 ומוחמד.״ אללה במצוות הולך ״בני .50ה־ בן

 של הבא הצעד רצון. שבע דא אלדה
 הכנס קיום על הודעה היה אל־סאלם עבד

 הציבור ראשי לכל הזמנות ומשלוח בטייבה
 פסח לא השחרחר הצעיר בישראל. הערבי

 לו לסייע היה שעלול אחד שם על לא אף
 הכנסת חברי לכל נשלחו הזמנות בתכניתו.

 לכתב הוא סיפר ממק״י,״ (״חוץ הערבים
יפ שהסוציאליזם חושבים ״הם הזה׳ העולם

המוס הקדים לשלושת הכל.״), את תור
ה טריף סולימאן לשייך חכים, לבישוף למים,
הערביות. המקומיות המועצות ולראשי דרוזי,

 בשבוע חמישי ליום נקבע עצמו הכנס
 גויסו הכפר צעירי נעשו, ההכנות כל שעבר.
 עבד כולה. הוזמנה והעתונות המבצע לעזרת

 האויר. מזג אחד: גורם רק שכח אל־סאלם
ב רצון שבע היה לא עצמו אללה וכאילו

הגשם. הכנס ביום ירד מאמינו, ממעשי יותר
 שבטייבה הצנוע הקפה בבית כי קרה וכך

 התנועה של הצעירים הפעילים כל התאספו
 המעוניינים כתביה כל על העתונות החדשה,

 הנכבדים המוזמנים עצמו. אל־סאלם ועבד
ברכות. במשלוח הסתפקו

ה מאזנו את הצעיר הלוחם עשה השבוע
 40 של סכום גייסו ותומכיו הוא ראשון.

 לבעל שולמו ל״י 20 המבצע. לראשית ל״י
 הכנס קיום על בעתונות המודעה בית־הקפה.

 על יצאו נוספות ל״י ושש ל״י 24 עלתה
 עשר של גרעון הסיכום: ההזמנות. משלוח

מכיסו. אל־סאלם עבד שילם אותן ל״י
 נס את שהרים הצעיר מתנחם דבר,״ ״אין
 ״אנו מקודשת, הלא־כל־כך במסורת המרד

 לכל נפנה בו מיוחד, בטאון להוציא עומדים
ל להתגייס בישראל, המוסלמיים הצעירים

המבצע.״ להצלחת עזרתנו

משפט
ט ר פו ס ה בל■ פ נ תו ח

 לישראל מבראזיל באה )41( ג׳פה ג׳ינה
 שלא נישואים שנות 20 אחרי לנוח. כדי
 ולהתאוורר. חופשה לקחת החליטה יפה, עלו
 נסיונות את יפה בעין התיירת ראתה לכן

 מתאים שידוך לה למצוא בארץ קרוביה
 המאוכזבת התיירת הצליחו. הנסיונות' יותר.

חלומותיה. גבר את פגשה מברזיל
 לא השני, בעלה להיות מיועד שהיה הגבר,

 המצליח. הקבלן הראשון, כבעל עשיר היה
 אחיו עם שותף היה )44( קאופטייל אימרה

 בתל־ דגים לשימורי חרושת בבית מיקי
תר ובעל מנומס עדין, היה הוא אבל אביב.

 פרחה השנים בין האהבה אירופית. בות
 של ביקורה סיום לפני חודש במהירות.

 לשאת רוצה הוא כי קאופטייל הצהיר ג׳פה
 מבעלה. להתגרש ממנה בקש לאשה, אותה
לברזיל. חזרה הסכימה, הנאה הכלה

 הגיעה אליו נמל בכל כעיניים. דמעות
 של צרור המאושרת לאשה ציפה אניתה,

מ שתתגרשי ״ברגע לוהטים. מכתבי־אהבה
 שאפשר מה כל עשי ואנא לך אנשא בעלך

 מכתב ״זה אימרה. לה כתב להתגרש,״ כדי
ה במכתביב כתב. שלי,״ הראשון האהבה

 ״ג׳ינה מנוסה. יותר כבר היה הוא באים
 ״כל המאוהב, אימרה כתב ואהובה,״ יקרה

 לא דבר שום נצח. כמו בעיני נראה יום
אהו־ ג׳ינה אצל רק מחשבותי אותי. מעניין
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