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במדינה
העם

 מוסטאפה
הרב ובת

 יהודיה, צעירה היא ,21ה־ בת שושנה
 שבדרום־ מיוהנסבורג ושוחט רב של בתו

הגז והאפלייה האפרטהייד בארץ אפריקה.
דמו לגבי מסולפים מושגים בה נוצרו עית
ערבי. של תו

אי מטיל כאדם בעיני נראה ערבי ״כל
 נרגש. בקול שושנה, השבוע סיפרה מה,׳׳

 כשנפ־ ביהודים. לפגוע המבקשת ״דמות
 פנים, אל פנים מוסטאפה עם לראשונה גשתי

 לי כשנודע הלאומית. זהותו את ידעתי לא
לר נדהמתי הזדעזעתי. ממש ערבי, שהוא

 זה האדם. ככל אדם הוא ערבי שגם אות
גורלו.״ עם גורלי את קשרתי אותי. שבר

סי נולד כך אפריקה. כדרום כמו
מיוהנס הרב בת במינו. מיוחד אחבר. פור

 לילה חמיד במוסטאפה שהתאהבה בורג,
כמל שעבד שבגליל, סכנין הכפר בן ),27(

חיפאית. במסעדה צר
 בכפרו, מוסטאפד. עם לגור עברה שושנה

 הפרשה אולם שנה. מזה שוהה היא שם
 הנערה, שאבי אחרי השבוע, רק התפוצצה

 ד,ימצאה, מקום את הזמן כל ידע שלא
 כי המשטרה באמצעות גילה לארץ, הגיע
ב הערבי אהוב־ליבה עם מתגוררת בתו

 יכול לא אולם בבכי, פרץ האב ערבי. כפר
 לבחיר להינשא בתו החלטת את לשנות היה

ליבה.
ומוטטא־ ששושנד, ספק, לכל מעל ברור

 בדרום־ עתידם את לבנות יכולים לא פה
 הערבי. הצעיר יתייהד אם אפילו אפריקה,

ה אותם תקבל לא האפרטהייד בארץ שכן,
השלטת. חברה

ישר האם בישראלי עתיד להם יש האם
 את לבנות יוכלו האם יותר? סובלנית אל

בה? לחיות רוצים שהם בארץ חייהם
 שושנה שלילית. היא אלד. יכל התשובה

 רוצה אינו מוסטאפה להתאסלם. רוצה אינה
 כגבר יחד לחיות פשוט רוצים הם להתייהד.

 השבוע: שניהם אמרו לכן נשואים. ואשד,
 בדרום־אפרי־ ולא כאן לא להגר. ״החלטנו

 באוסטרליה הדרוש. השקט את נמצא קד,
אזרחיים.״ בנישואין להינשא בקלות נוכל

הפגנות
 אדום דגל

במרום גישא
ב באחד מכות. של יום זהו כלל בדרך

 כל של ד,פרולטרים של הסולידריות חג מאי,
 המחלוקות כל כלל בדרך פורצות הארצות,

השונים. הסוציאליסטיים הזרמים בין
 בין לפחות אבל — מכות היו השנה גם
 שי״ח, חברי 300 צעדו כאשר ושמאל. ימין
 ברית־ה־ אנשי הצעיר, השומר משקי בני

 צעירים וסתם ריפתין) יעקוב (של שמאל
 עליהם התנפלו דיזנגוף, ברחוב שמאליים

 שרפו יהודית, להגנה והליגה בית״ר אנשי
בהתכתשויות. והחלו אדום דגל

יותר חזקים שהם הוכיחו הקיבוצים בני

וה רציניים, קרבות היו לא משוחרי־הכוח.
איש. עצרה לא במחזה, שהסתכלה משטרה,

 לא אולם אדומים. דגלים שלושה
 בוקר באותו נישאו האדומים הדגלים כל

שלוש. היו אחת. בתהלוכה בתל־אביב
 בה רק״ח של זו היתד, ביותר הגדולה
ה מן ערבים רובם איש, 1500כ־ השתתפו

 בכפרי המפלגה של המאורגנים־היטב תאים
 בשקט, עברה התהלוכה והמשולש. הגליל

מ צדדי. במסלול מראש בחרו מארגניה כי
 תנועה בו שאין אזור דרך ליפו, הבימה בית
בבוקר. בשבת רבה

אנ הפגנת בין היתה האמיתית ההתחרות
 מק״י. הפגנת לבין שי״ח־ברית־השמאל שי

 אוהדים של שווה מיספר השתתף בשתיהן
 גדול הבדל היה אך תהלוכה. בכל 300 —

 בני ברובם היו שי״ח אוהדי בגיל: מאוד
ומעלה. 50 בני מק״י אנשי ומטה, 30

ה ע ב ג ♦ ה  משא־ לתהלוכות קדם פמק״י
 את שוב חשף הוא לאיחוד. מייגע ומתן

כש במק״י, כיום הקיימים הבדלי־ד,גישות
 לעבר מסתכל סנה, משה בהנהגת אחד, אגף

 אסתר בהנגת השני, האגף אילו המערך,
שמאלה. מביט וילנסקה,

 אך שי״ח, לפניית בלאו השיבה לא מק״י
ש הסיסמאות לגבי תנאים של שורה הציגה
 על־ שהוצעו הסיסמאות בתהלוכה. יינשאו

 ריפ־ אנשי שלפחות כך בבירור נוסחו ידה
להן. להסכים יוכלו לא תין

המל ״איומי את לגנות מק״י דרשה כך

 ״מדיניות את לא אך ערב,״ מנהיגי של מד,
ישראל.״ ממשלת של הסיפוח
 באמצע, עצמם את שמצאו שי״ח, אנשי

 לעומת פשרות, הציעו וריפתין, סנה בין
ה ששת ״מלחמת כי להכריז מק״י דרישת

״מל הציעו: צודקת,״ מגן מלחמת — ימים
 כיבושים למען לא — הימים ששת חמת

וסיפוח.״
 זו שהצעה רשמית הודעה מק״י: תגובת

 ב־ נתקבלה כך על ההחלטה כדחייה. נמוד,
מצ מיקוניס כשמואל — זעום ברוב מק״י

 נמנעים חברים וכמה סנה, משה נגד ביע
מהצבעה.

 נקבע המחלוקת, הרחבת את למנוע כדי
בעצרת הנואמים יהיו הנמנעים דווקא כי

מק״י.

. ״,. הסברת
 כושים כיפות,

ושפעת אגרופים
 יכולה היא פלאים. מכשיר היא הטלוויזיה

 עניין רק זהו לזבוב. פיל לפיל, זבוב להפוך
עריכה. של

היש הטלוויזיה הראתה ביום־העצמאות
 יום־העצנד תהלוכת את פעמים כמה ראלית

 איך אך מרשים. היה הרושם בניו־יורק. אות
במציאות? התהלוכה נראתה

ש הזה״, ״העולם כתם מדווח
:ראייה עד היה

ה הכביש על וקיים חי ישראל מלך דויד
 ביום בניו־יורק החמישית השדרה של רחב

 אלף עשרים העצמאות. שבוע של הראשון
מ המלך את הוציאו יהודיים וילדות ילדים

ההולדת יום את אתו יחד לחוג כדי קיבת,

1757 הזה העולם14


