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ה ס ה נים1מדי שווה א
 ששודהימים, מלחמת גמר אחרי

 ?ראיין העיתונאי יצא
 הראשונה הסטודנטית את

 באוניברסיטה מהשטחים
 חננו הם השבוע, העברית.

בתם הולדת את
 שבועות. חמישה בת רק כיום היא יארא

 כי עדיין יודעת היא אין כך, משום
מקריות. פגישות לשתי הודות נולדה

חוד אירעה הראשונה המקרית הפגישה
 העיתונאי הימים. ששת מלחמת אחרי שיים

 אז יצא משעור לוטפי הישראלי הערבי
 באוניברסיטה ׳ערביים ׳סטודנטים לראיין

 לידיעות כתבה עבור בירושלים, העברית
 וידא היתד. המרואיינות אחת אחרונות.

ה שהיתר. בית־לחם, ילידת חזינה, אליאם
 בישראל. מהשטחים הראשונה סטודנטית

שום יצא לא מהראיון אולם •טינאה.

וידא,
מקריות, פגישות שתי

 חלפה עיתונאית. מכתבה יותר מלהיב דבר
שנית. ווידא לוטפי נפגשו בטרם שנה,

 בנצרת. במסעדה במקרה, שוב זה היה
 שלישי. למקרה השניים חיכו לא הפעם,
 בערבית, שלו ספר לוידא שלח לוטפי

מתכתבים. החלו והם
מהשט הראשונה הערבייה הסטודנטית

באוניבר רב זמן מעמד החזיקה לא חים
חב אותה, עודדו דווקא המוסדות סיטה.

 ברצון. אותה קיבלו רבים יהודים רים
 שינאתם. את הסתירו שלא כאלה היו אולם
לימודיה. את הפסיקה וידא
 בתום הראשונה. הפעם זו היתד. לא

 מולדתה בעיר וידא פגשה בתיכון, לימודיה
 ו־ זקנה מיליונרית אמריקאית, צליינית

או אימצה בה, שהתאהבה חשוכת־ילדים,
סיטי. לאוקלהומה עימד, אותה ולקחה תה,

 לא אך לאוניברסיטה, נרשמה וידא
 אמה עבורה שתיכנ׳נה למסגרת הסתגלה

ל נרשמה ללבנון, חזרה היא המאמצת.
בביירות. הערבית אוניברסיטה

 הראשון, התואר לבחינות שניגשה לפני
 באיזור, המלחמה אווירת כבר התחממה

לבית־לחם. חזרה והיא
לימו את הפסיקה כאשר פופולארית.

 ב־ השלישית בפעם האוניברסיטאיים דיה
 עוזרת- בתור עובדת החלה שלה, קאריירה

 ולאחר־ימכן הישראלית, בטלוויזיה הפקה
הנוכ לדמותה שתרמה זו היא כקריינית.

 דרישת־שלוס: הערבית התוכנית של חית
וה הבתים אל לרחוב, אותה הוציאה היא

 ביותר. לפופולארית אותה הפכה חנויות,
 מכל מעריצים מכתבי מקבלת היא כיום,

ל הציעו כבר לבנון ועיתוני ארצזודערב,
 אצלם גם להעתיק וירדן לבנון תחנות

וידא. של המתכון את
 בתוכנית גם כמראיינת לעבודתה בנוסף

ה אח עתה עורכת גס וידא למשפחה,
ה בעיתון ולמשפחה לבית השבוע מדוד

אל־אנבא. ירושלמי
ל כיזם הפכה היא ודחייה. קבלה
 לוטפי בעלה, במשפחה. הפעילה עיתונאית

 שהתחיל ערבי, ועיתונאי סופר משעור,
מתר־ ת,בערבי הזה בהעולם כתיבתו את

 החבר הוא שלו. הפירסום במשרד היום כז
לפירסום. הישראלי באיגוד היחידי הערבי

אד קשיים. ללא התנהלה לאיגוד קבלתו
 לחברי הציע פלד, חיים האיגוד, יו״ר רבא,

 ובקשריו בנסיונו בעבודתם להיעזר האיגוד
 בארץ. הערבית האוכלוסיה ובקרב בשטחים

 להתקבל לוטפי הצליח לא זאת, לעומת
ה אגודת — אחר ישראלי באיגוד כחבר

 רב זמן בקשתו את הגיש הוא סופרים.
 עוד — באגודה הנוכחית הסערה לפני

 שה־ מבלי בקשתו נדחתה אז, .1967ב*
התרגשות. כל תעורר דחייה

 את שסיים לוטפי, פסלה. הממשלה
 בגימנסיה יחידי ערבי כתלמיד התיכון
 עיתונאי, להיות החליט בירושלים, יהודית

 עצמאותו יעל לשמור כדי פירסומאי, ואחר
 לחם הוא דיעותיו. של חופש־ד,ביטוי ועל
 לשתף־פעולה סירב חבים, הבישוף נגד
אוניברסי לייסד ניסה הוא השלטונות. עם
 מיבגים, מימון, השיג בנצרת, ערבית טה

הרעיון. פסלה כשהממשלה — ותלמידים
 שבועון אשתו, עם יחד הוציא, אחר

ב שהתחרה (החכה), אל־סוננארה בשם
וה המקומיים הערביים בעיתונים הצלחה

 השותף כאשר נסגר אך מלבנון, מיובאים
 לשבוק החליט ידעפון, בהוצאתו־לאור,

 בהפסד משעור הזוג את השאיר חיים,
ל״י. אלף עשרים של

 וחצי שנתיים לפני עולמות. שני כין
 משכילים, צעירים זוג ווידא. לוטפי נישאו
וה היהודית החברה שבין בגבול החיים

 ובלי החברות, בשתי קשרים עם ערבית,
 משעור הזוג בני מהן. אחת באף שורשים

 להריון וידא -נכנסה לא כאשר התרגשו לא
 בני־עמם. כמנהג הנישואין, לאחד חודש

ל סירבו יארא, כשנולדה שמחו שניהם
זכר. היתד, שלא על הצטער

נעו והשתייכותם, נאמנותם, שורשיהם,
 עם מסויימת. בחברה לא בארץ, צים

חיד בערבית), (חברתי, יארא של לידתה
 לחציה את וידא של המאמצת אמה שה
וי אבל לארה״ב. אליה לבוא בני־הזוג על
יכו אינם ״המיליונים מסרבים. ולוטפי דא

או המולדת,״ לאהבת תחליף להיות לים
ציוני. להישמע לא ומצליח לוטפי, מר

משעור ויארא
תוצאה —
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:מאוזן
 )10 שובב. )8 גדול. תנור )4 קמצן. )1
 בוסתן. )15 בסיס. כן, )12 תבואה. סוג
 לועזי). (ביטוי עט שם פסיבדונים, )16
 שחרבה עיר )22 הולנדי. שם קידומת )20

 ש־ צמח מין )24 תושביה. עוונות בגלל
 אלה. )27 נעלם. )25 חמוצים. גבעוליו

 )31 ....״ את מין ״מצא )30 שטות. )29
ה בשיר דמות )34 לי! אוי )33 מדבר.

 הכהן מבגדי )36 מלחמה. כלי )35 שירים.
 בן )42 באפו. נשמה שאין )39 הגדול.
 )45 דעת. חסרי שתושביה עיר )43 יעקב.
 קטלני. מבקר )47 במקום. עצירה עיכוב,

 הירדן. על גשר )50 מוסלמי. ■נזיר )48
 יישוב )53 קר. הוא הזוחלים אצל )52

 עטין. )56 טוביה. באר בסביבות עירוני
 משחק של סוג )58 באביב. נשמע קולו )'57

 )61 הברית. בארצות הפופולרי בכדור,
יצור. )64 דין. עיוות )63 רצפט.

:מיאונו
רטוב. )3 בצוותא. )2 מרעה. שדה )1

 איש )7 בחשיבותו. משני )6 שקר. )5
 נקרא קמה, בית בסביבות מושב )9 צדיק.
 דון של כינויו )11 הירשפלד. צבי ע״ש
 )14 ענק. )13 קרקע. )12 קורליאונה. ויטו

 אליה )16 עדינות. יחסר )15 ילדים. משחק
 מרכז )17 שילמדו. כדי עצלנים שולחים
 )21 מתכת. -גוש )19 מוקיון. )18 עצבים.
 עליון. שופט )26 ריקוד. )23 למאור. משמש

 )32 האחרון. הגשם )30 נוי. צמח )28
בית. עוף )36 מים. מפל )33 צד,״ל. מאלופי

מקראי. מפרק וממוספר קטן חלק )37
 סודני, מרד מנהיג )40 ידברו. שוא )38

 חיוני. נוזל )41 גורדון. גנרל של אויבו
 )44 נבטי. מלך )43 זמן. תקופת )42

 ועידוד. שמחה קריאת )46 נאצי. מנהיג
 תחילתה )49 מספיק. )48 השבטים. אחד )42

 סנסיטיבי. )54 קול. בת )51 שאגה. של
 )59 המערבי. העליון בגליל יישוב )55

 )62 נעים. לא טעם )61 מפתן. )60 רעל.
צאן. בן
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 בעזרתן סימנים. אותם יש הספרות לאותן סיפרה. מסמל ריבוע כל חשבונית. חידד. זוהי
ריבוע. של סמל כל מציין סיפרה איזו למצוא יש וחילוק, כפל חיסור, חיבור, פעולות של

++

ס ₪2
* ת

■ 1
1

_ ל5


