תן לגבר
״.הראוי לשמו — א ת הבירה
הראויה לשמה — ״גולד
צמאון,
מרווה
טטאר״.
משיבה נפש
ואינה משאי־
רה שום טעם
| |1
לואי.
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מעטים הנושאים שעוררו בזמן האחרון
תגובה כה רבה ונלהבת מצד הקוראים
כמו מאמרו של אורי אבנרי על מלחמת־
הגבורה של הכורדים .אנשים שלחו צ׳קים
עבור הוועד הישראלי למען כורדיסתאן,
צנחנים התנדבו לצנוח לתוך ארץ הכורדים
כדי לקחת חלק במלחמתם ,אחרים הסתפקו
בהבעת תמיכתם המוסרית הבלתי־מסוייגת
ביוזמה זיו.
אך על כולם עלה הקורא עידו אבינרי,
בנו של הבלשן הנודע יצחק אבינרי )ובן־
אחיו של המתאגרף אמיל אבינרי( .לאבינרי
יש קירבה אישית לנושא .כי כאיש הפילו
לוגיה הקלאסית וכבלשן לשפות שמיות,
השקיע עבודה של שנים בחקר לשונם של
יהודי כורדיסתאן.
השבוע שלח לנו אבינרי מכתב הפותח ב
מילים ,בעזרת השם״ )כפי שנאה ליהודי
דתי ,נכדו של רב
ציוני ידוע( ,בו הו
דיע כי הוא מנדב
למטרה זו חלק ני
כר מאד ממשכורתו
החודשית:
בזה מודיע אני על
תרומתי בסן ס א ה
ל״י לוועד הישראלי
כורדיטתאן,
למען
ועל הצטרפותי לוועד
זה.
הלא הכורדים כמ
עט אחינו הם! אילו
רציתי ,ויכולתי ,לצייר את שמשון ויפתח —
כלום לא הייתי הולך לראות את בארזאני
וחבריו ,שפני לביאים פניהם? כלום לא
נשתמרו הם נפי שהיו לפני  3000שנה?
ואילו נפגשו אחינו התימנים עס שוחרי־
החרות הכורדים — כלום לא היו נופלים
איש על צוואר רעהו ומתנשקים מרוב אהבה?
סכום  100הלירות שאני נותן אינו אפילו
אחד מאלף של מינימום העזרה ,ואיני מתיי
סר שעשיתי בזה משהו .אלא מאי? מקוות
אני שעל־ידי פירסום מתן סכום זה יתעו
ררו גם אחרים .סוף־סוף עשיר אינני ,ובין
הגבירים לא ייפקד מקומי )כסו שאומר
שלום עליכם היקר שלנו( — והריני רוצה
לקיים מאמר שאמרו חכמים :״תן ויתנו
אחרים.״
ואל אחי היקרים ,יהודי כורדיסטאן ,לסן
זאנו ועד אורמי ,ולמן דהוק ועד אירבל
וסלימאניה ,הריני פונה בקריאה נרגשת:
ה ר י מ ו א י ש ס כ ם את ת ר ו מ ת ו
למען השבטים הכורדים ,שוחרי״הדרור ! ה
עני לא ימעיט מחמש לירות ,והעשיר לא
ימעיט ס־סו אלפים לירות )ויש ביניכם הרבה
היכולים לתת סכום זהו( .הלוא אפשר לח
שוב שעליהם ממש דיבר המשורר באסרו:
״על ראשי הצורים ,בין מפלשי עבים
״שתינו ממקורו הדרור עם כל נשרי
שמים!״
הלוא אלה הם הגבורים אשר מתמיד ,החל
משמשון דרך חניבעל וכד וכד .אל תשכחו
מה היינו אנו בימי דויד! זיכרו מקרא ש
כתוב על גיבורי דויד )דברי הימים א׳ י״ב
1ז׳( :״ופני אריה פניהם וכצבאים על ההרים
למהר.״ כלום לא כן הם אחינו הכורדים?!
עם שזכה לפני  15שנים בלבד לחירותו,
ועוזר לעם אחר להיות בן־חורין — זוהי
הטהורה שבשאיפות ,הנאצלה שבשאיפות,
ההירואית שבהן!
★ ★
★
אבינרי הצעיר ) ,(30הנימנר ,גם עם עורכי
חידון התנ״ך הלאומי והבינלאומי ,מוסיף
למכתבו גם כמה הערכות על אופי העולם
הזה .אולי תמצא בהם עניין ,אם שאתה
מסכים לדעתו ,אם שלא :
״היתה רוח אחרת ,גבהו שסי השמיים,
ויגלו מרחקים בהירים ,רחבי־ידים״ — פסו
קו זה של ביאליק :״היתה רוח אחרת מס
ביב ',אפשר לומר על העולם הוד״ על
השינוי־לטובה הגדול ,הכסעט״היסטורי ,ש
חל בו מם כניסתו של לוי אשכול לתפקיד
ראש הממשלה.
סח עשה אשכול? משל למה הדבר דומה?
לנחל עזוז המחפש לו אפיק ,וסשסצא את
האפיק — הריהו סוחף את כל האבנים ה
קטנטנות שבו ,וגם הנחל וגם הערוץ נהנים.
גם אשכול עשה כן :אהבת־ישראל שבו
סחפה את העולם הזה ,שמעולם לא אסר
כמעט מילה טובה אחת טל הממשלה הקוד
מת ,לכתוב בערן כמו עתון רישמי — עד
כדי כך!
ומשהזכרנו את אשכול ,נספר קצת בשבחו.
אמנם כתיבה בפתון הריהי בבחינת ״בפניו״,
ואם כן נקיים :״אומרין מקצת שבתו של
אדם בפניו״.
פעם אחת פירסם אשכול מכתב בעתון,
ואני הקטן מצאתי שם טעות קטנטנה מבחי״
העולם הזה 1355

