
בישדאר שר שדודו והתפאר ׳השלים במת מיטב עם
 מגע כל ניתקו והחילוניים הדתיים פחה.

 עיר, באותה יחד, חיים שהם למרות ביניהם.
ה בין אחת פגישה לא ואף קשר כל אין

שנה. שלושים מזה — אחים
 הדתיים שבני־המשפחה שבעוד אירע, כך

 לערבי, שנישאה הבת על החרם את המשיכו
ב עימד, עמדו ואף החילוניים, בה הכירו
 יעקב של אשתו אם־המשפחה, אפילו קשר.

 לראות באה בחשאי, מתגנבת היתד, קליינר,
 נישאה לו לערבי ילדה שזו אחרי בתה את
זה. אחר בזה בנים, ארבעה —

 כמאל של הראשונים הזיכרונות אחד
 בבית־משפחתו היהודיה, סבתו בביקור קשור

כש שש, כבן ״הייתי סיפרכמאל: הערבית.
באמ התרחצנו אותנו. לבקר באה סבתא
ש הרגשנו פיתאום ביחד. הילדים כל בטיה,
 חור־ דרך הדלת, מאחרי מציצה סבתא

 אחר־כך חדר־האמבטיה. תוך אל המנעול,
 לא אם לראות כדי שהציצה סיפרה היא

ה שילדים האמינה היא זנבות. עם נולדנו
 להיות חייבים ויהודיה ערבי מנשואי נולדים

זנבות.״ להם
̂־ ̂־ ־ י ־ ̂־

בבירת־מצרים חינוך
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ת או מ צ ע ה ת־ מ ח ל •*  הקשר את ניתקה *
ה בני־משפחתם לבין ואמו כמאל בין
 נמרי משפחת הפסידה זו במלחמה יהודיים.

מרכושה. גדול חלק
בירו הגרמנית המושבה שבין השטח כל
 לחמולה, שייך שהיה הקטמונים, לבין שלים
 גם כלל זה רכוש הישראלים. בידי נשאר

 אחר־כך הפך מהם שאחד — בניינים 18
לבית־כנסת.

שהש־ המשפחה, של אחר עירוני שטח

לט באזור אדמות דונאם 2400 ומארוסתו.
יש בידי הופקעו למשפחתו, השייכות רון׳
ראל.

 למשפחתו גישה לו ניתנה זאת לעומת
ו שמותיהם את בדיוק ידע הוא היהודית.

ב לחפשם ויצא — דודיו של כתובותיהם
הארץ. רחבי

 כיום המכהן קליינר, משה האחד, הדוד
 בירושלים, המיזרחי בנק של הכללי כמנהל

 היתד, לא בעיניו, לראותו. בכלל רצה לא
 לא בעיניו מעולם. קיימת כמאל של אמו
 אחיו שנה, שלושים מזה גם, קיימים היו

ל היום עד שייך העילוי בנו החילוניים.
 אגודת־ישראל. אנשי שבין ביותר קיצוניים

 להכיר מוכן היה שלא הוא טבעי כן על
בכמאל.
 העולם לכתב קליינר משה השבוע אמר

 אחות, לי שהיתר, פעם לי סיפרו ״כן, הזה:
 שום יודע אינני מזה יותר לערבי. שנישאה

דבר.״
 שבירושלים השני הדוד היה זאת, לעומת

 ואף בכמאל, להכיר מוכן — החילוני —
 שעיברת קליינר, אברהם הוא זה דוד לקבלו.

 ותיק הסתדרותי עסקן לקדרון, שמו את
 המנהלים כאחד כיום המשמש מירושלים,

 ההסתדרותית השיכון חברת של הבכירים
עובדים. שיכון

 צעירות: בנות שתי יש קדרון לאברהם
 לא הן .20,־ד בת ויהודית ,23,־ד בת רינה

 קיבלו שתיהן אבל מעולם. כמאל את הכירו
ש בביתן אותו אירחו כבן־משפחה, אותו

ב עימו טיילו בירושלים, בוסתנאי ברחוב
ב מציג היה כמאל לו. לסייע וניסו ארץ

 ה־ בירושלים חבריו בפני דודו את גאווה
למצוא לו הבטיח אף וקדרון — מיזרחית

לשם־ הפכו הירושלמיות, היהודיות בקרב
המיזרחית. ירושלים רחבי בכל דבר

★ ★ ★
מיסתורי משהו

הו לא ש מ בתהליך־ לכמאל קרה ש
*  בין נקרע שהוא ספק אין זה. השתלבות \

 עליו סיפרה שבו. והערבי שבו היהודי
 של לשעבר אשתו בן־ורד, תמר מורתו,

 אותו לימדה אשר בן־ורד, עמוס הארץ, כתב
 וחצי: חודשיים במשך

 בעצמו, ומסוגר מסוייג תמיד היה ״הוא
 שאצל בעוד קרח. של בשיריון עטוף כאילו
כע נשבר הקרח הערביים התלמידים שאר
 לאף התקרב ולא קר נשאר הוא זמן, בור

 — ומשום־כך מיסתורי משהו בו היה אחד.
מעניין.
ה מנהלת אל באים היו התלמידים ״כל
בעיו את לה ומספרים אילון, רחל אולפן,
 דלתה, לפני פעמים כמה הסתובב הוא תיהם.

 תקרא שהיא ציפה הוא להיכנס. העז לא אך
 מכתב זיאד חברו כתב לו, קראה כשלא לו.

ה משפחתו על למנהלת סיפר בו בשמו,
השר. דודו ועל כמאל של יהודית

יהודיה״ אשה ״לשאת
ת \ ו < תי עו  ה־ במיסגרת הסתיר. לא ד
ל א  הוא תלמידלהרצות. כל צריך !לימודים״

 הלוח על צייר קאהיר, על להרצות בחר
 מצרים קאהיר, של בשיבחה ודיבר מפה,

 מילת אף היתר, לא הרצאתו בכל ונאצר.
אחת. שלילה או ביקורת

 ראשון, ברחובות, לתלמידים טיול ״ערכנו
ביקרנו מקום בכל וזכרון־יעקב. קיסריה

היהודי החסהד
ח11 ת ב ל 11א

 ואקף־אל־ לבין שייך־ג׳ראח שכונת בין תרע
 היה ניתן שלא לשטח־הפקר, הפך טומברה,
 אשתו את נטל כמאל של אביו בו. להשתמש

 שנים כעבור לירדן. עימם ברח ילדיו, ואת
הש בירושלים, מרכושו חלק מכר מועטות,

ה את לתת דאג לבניו אבל בכוויית. תקע
 בסנט- תיכון חינוך ביותר: המשובח חינוך
אוני וחינוך המיזרחית, שבירושלים ג׳וזף,

קאהיר. של באוניברסיטאות ברסיטאי
 בקאהיר; הנדסת־בניין עצמו כמאל למד כך
 אלקטרונית הנדסה שם למדו אחיו ואילו

ורפואה.
היהו משפחתה לבין בינה המרחק למרות

 היא הקשר. על כמאל של אמו שמרה דית,
ל שהיגרה מאחיותיה, לאחת לכתוב נהגה

 המכתבים את מעבירה היתד, וזו אוסטרליה,
 עצמו כמאל ובתל־אביב. שבירושלים לאחים

 משפטים כמה רהוטה, גרמנית לדבר למד
 גדל הוא אמו. מפי הכל — באידיש ושירים

 כחולות עיניים בעל יפר,־תואר, לגבר והפך
 דמיון שום אין ראשון שממבט בהיר, ושיער

המסורתי. הערבי הטיפוס לבין בינו
 בירושלים, מעמד לעצמו רכש גם הוא
 ה־ מועדון וכחבר כמהנדס־בניין חזר אליה

 דודניתו עם נשואיו את תיכנן רוטארי,
ביי באוניברסיטת ספרות הלומדת סוד,אד,

 כתובה; רשמו ואף התארסו, כבר הם רות.
 היו אחדות, שנים לפני עוד המתוכנן ולפי

ב להיערך צריכים השניים, בין הנשואין,
.1968 מארס חודש

 כל את שיבשה מלחמת־ששת־הימים, באה
 אל־ כמאל של עולמו את והרסה התוכניות

נמרי.
★ '★ ★

כמאד את אירחו הבנות

ההס החברות באחת כמהנדס, תעסוקה לו
תדרותיות.

 אפילו כמאל נהג היחסים, כשהתהדקו
 ברחבי־ לטיולים דודניותיו שתי את לקחת
במכוניתו. הארץ,

משוגעים״ ״חיים

 ,מר, כמאל: שאל הטיול בתום מונומנטים.
 גדולי׳ אחד ביודקברות זה ישראל כל זהי

 גם יש שם חיים שם ,במקום לו: ענינו
מתים׳.״

 המיזר־ בירושלים משפחת־נמרי כני ל ך*
 יחוסו בקינאת־מה. בכמאל הביטו חית ^

 החדש במצב הצלחה לו הבטיח היהודי*
 ולמשפחתו, לידידיו לספר נהג כמאל שנוצר.
 עמדות תופסים דודיו שלושת כי בגאווה,
 ישראל: מדינת של הציבוריים בחיים בכירות

 חברת מנהל — השני בנק; מנהל הוא האחד
בממשלה. שר — ושלישי שיכון;
 עושה שכמאל היה נראה קצר זמן תוך

ב להיקלט החדש, למצב להסתגל מאמצים
מי בשני התבטא הדבר הישראלית. חברה

 שבבניין לעברית לאולפן נרשם הוא שורים:
 בחברת ומבלה יוצא החל והוא בית־העם,

ישראליות. נערות
שהכירו הישראליות, מורותיו עליו העידו

ה חתיך. היה שהוא ספק ״אין באולפן: הו
 היתד, לא שבאולפן. התלמידים מכל חתיך

והתל המורות כל ערבית. מנטאליות גם לו
במיוחד.״ אותו סימפטו מידות
 עבד־אל־ עורך־הדין הערבי, חברו עם יחד
 כמאל עשה באולפן, הוא אף שלמד זיאד,

 משוגעים״. כ״חיים ידידיו בעיני שנראה מה
 מתלמידות אחת של בחברתה יוצא החל זיאד

 כמאל ואילו רפורמי. רב של אשתו האולפן,
יהו נערות פעם מדי מחליף היה אל־נמרי

דיות.
כמאל, של כיבושיו על והסיפורים האגדות

 הדסה כמאל, של לזימרה המורה סיפרה
 האחרונה בשורה ישב תמיד ״הוא סיגלוב:

 ושמר מגבוה כולם על הסתכל הכיתה, של
 אומנם, שר, היה בשעורי־זימרה חייץ. על

 אך חסידיים; ושירים ישראליים שירי־מולדת
 מהימים התלמידים משאר שונה היה הוא

הראשונים.״
 במיפגש־סטו־ נכחה באולפן אחרת מורה

 כומר אצל שנערך וערביים, ישראליים דנטים
 כמאל בירושלים. ז׳בוטינסקי ברחוב אנגליקני

ה הבעייד, לגבי השקפותיו את שם הביע
 מזועזעת. יצאה המורה ערבית.—ישראלית

 היהודים כל את להחזיר שיש אמר ״הוא
מוצ לארצות ,1948 שנת מאז לארץ, שעלו

 השיל־ תחת הזכויות, לכל יזכו השאר אם.
הערבי.״ טון

 באולפן, לימודים של וחצי חודשיים אחרי
 ומשם לירדן יצא הוא ללמוד. כמאל הפסיק

 ברבת־עמון הוריו. את לפגוש לכוויית, —
בירוש מביירות. שבאה ארוסתו, את פגש
 הערביים, בני־משפחתו סיפרו המיזרחית לים

 נשואיו את מבטל הוא כי לה הודיע שהוא
 אשר, לשאת מתעתד שהוא מכיוון עימד,

יהודיה.
★  ★  ★

״אל־פאתח״ של בהן אלי

אבר של הצעירה הבת את הכירה קדרון, הם הדודנית
 מלחמת־ששת־הי־ לאחר רק אל־נטרי כמאל
 לטיולים, במכוניתו אותה נטל הוא מים.

 תיכנן שט אבו־גוש, בסביבות עימת ביקר
מקורות. של המכני הציוד בחניון החבלה את

 ולהטעים למורות, להתקרב התחיל זה טיול
 ד,ירבה כמו־כן, היהודי. מוצאו את בפניהן
ולהצטלם. לצלם
 ביתר־תכי־ ביקר קדרון משפחת את גם
 מאמו. דרישת־שלום להם שהביא אחרי פות,
 כשהוא לראותו, מרבים היו אבו־גוש אנשי
 במכוניתו, לכפר, שמסביב בחורשות חונה

מדודניותיו. אחת בחברת
 שבביקורו כך על מצביעים הסימנים כל

 הוראות־ נמרי קיבל לגבול מעבר האחרון
 ש־ נראה אל־פאתח. מאירגון חדשות פעולה

 המשפחתיים קשריו את לנצל זמם האירגון
ה בלב אותו לשתול על־מנת והחברתיים,

 סיפור בנה אף זה לצורך הישראלית. חברה
 קיוו מפקדיו ליהודיה. הקרובים נשואיו על
 איר־ של כהן האלי יהיה אל־נמרי כמאל כי
אל־פאתח. גון

הרא בפעולה ועוד נתפס. שכמאל אלא
 השומר רצח פיקודו: תחת שבוצעה שונה

 המיכני הציוד ופיצוץ אברגוש ליד הדרוזי
שם. הכבד

★ ★ ★
** טראגי סיפור

 את כמאל מצא המלחמה, לאחר יידמ
ממשפחתו מנותק מחוסר־עבודה, עצמו

 יהודיה. לאם כבן ישראל, דיני לפי *
דתו. לפי יהודי נשאר הוא

 לגבול, מעבר ממסעו כמאל חזר אז **
לפתע, קיצונית. בצורה השתנה הוא

הישר ידידיו כל כלפי ולבבי חברותי הפך
ל ביקש האולפן, את שנטש למרות אלים.

ב־ לאילת. שנערך לטיול־ד,תלמידים הצטרף

 על כבדה מהלומה ניחתה תפיסתו, 0 **
ג וה הדוד אותו. שקירבה קדרון, משפחת ׳

 לסיורים כהסוואה על־ידו שנוצלו — בנות
ה לפני באבו־גוש, ערך אשר המוקדמים

 פרשת לכל התכחשו בהלם, הוכו — חבלה
פה. לפצוח וסירבו עימו היכרותם

 לעין. גלוי היה הטראגי הסיפור כל אבל
 היתה: פתוחה שנשארה היחידה התעלומה

 הוא כי כלפיו, טען כמאל אשר הדוד, מיהו
ישראל? בממשלת כשר מכהן

 לא הדוד־השר על סיפר כמאל כי מסתבר,
 לידידיו גם אלא הערביים לבני־משפחתו רק

 השר כי לספר, ידע אף מהם חלק היהודיים.
 ורהפטיג. זרח הד׳׳ר שר־הדתות, אלא אינו

 שחר אין כי הוכיחה הזה העולם חקירת
זה. לסיפור
 ורהפטיג, נעמי השר, אשת כי סיפר כמאל

 סבו קליינר, יעקב של מבנותיו אחת היא
 סיפור אליו הגיע מאין לדעת קשה היהודי.

 יעקב של בתו היא ורהפטיג נעמי שכן זה,
למש קשר כל לה ואין קליינר, ולא קליין
כמאל. אל שלא ובוודאי קליינר, פחת

 ורק אך הסיפור את כמאל המציא האם
 הישראלית? לחברה חדירתו את להעמיק כדי
 בינו כלשהו משפחתי קשר יש שמא או

האחרים? משרי־ד,ממשלה אחד לבין
 לקבל יהיה אפשר כך על התשובה את

 כדי הנאשמים, דוכן על כמאל כשיעלה רק
ש הדרוזי, השומר רצח על הדין את לתת
פיקודו. תחת בוצע


