
•  ומאחורי לפני עומדים רכים (
/ ב קונזז אני לקופת־חולים. בתור ^ /

 אנחנו ערביות. נשים עם יחד מכולת
 גרים כבר אנחנו היום לסרט. יחד הולכים
בית. באותו אפילו

הפוליטי המילחמה. בגלל נעדר ״עלי
 ושלחם. שלנו בכך, האשמים הם קאים.

על כועסת איני הערבי. על כועסת איני

#!״צ? הצועד הסוו ן
 נותנת קוף, איתו לוקח היה שונות, דות 18׳

ילדותו. מאז שהכירו הזקן, שכנו ק
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מיטתה (ימין) מצריים נשיא אשת שר אנושית מחווה

 אני טינה. שומרת אינני וגם הערבי, העם
אותם.״ אוהבת

 מיכתב ששלחה המורה תלם, אופירה
 מצריים, ;שיא של אשתו סאדאת, לג׳האן

 אחיה, את לאתר לנסות ממנה וביקשה
 יום- מילחמת מנעדרי ),22( קמחי עלי

 דבר זה במעשה ׳רואה ׳אינה הכיפורים,
יוצא־דופן.

 עלי, של וחייו אופירה, של חייה כל
 עכו, היהודית־ערבית בעיר התנהלו אחיה,

 כמו פשוט, אנושי ודו־קיום שיתוף תוך
אחד. עם בני שכנים אצל

 ?״ אדם אל וליחס ללאום ״ימה
 טבעי, זה ״אצלנו אופירה. תססה
אלה.״ את אלה ואוהבים יחד חיים אנחנו
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 מוב וזנ״כי שם ׳הוא לערבי, אותו החושבים רבים ממעה שישמו עלי השמש. ׳מקרני הזהיב השחור

 אופי של למיכת׳בה שהשיבה מצרים, נשיא של אשתו סאדאת, גיהאן :ומימין הכהן. עלי של שמו
הערב בעיתונות בהרחבה צוטטו תלם אופירה של ומיכת׳בה מצרים, נשיא אשת של מיכתבה

 הי שהיא אופירה, את שלח קמחי, דב סאב,
 קיב שם בנעוריה. הצעיר, ל׳השומר בנות, לשתי אם
 ע בבתים מבקרת החלה תקופה באותה חינוכה. את

לה. שהכאיבו ובערות עוני בהם וראתה ביים,
 ״ה? מספרת. הוא מאוד,״ הרבה אצלם ״ביקרתי

 המי את לשנוא אותי לימדו אי׳תם שניהלתי חות
 הערבי׳ הפליטים של למצוקתם שהביאה חמה

 ולל. להורות, ההחלטה בי התגבשה ימים ובאותם
אהבת־האדם.״ את תלמידי את גם

 ש׳סג אח׳וות־העמים תודעת את הגשימה אופירה
זא והנערות הנערים למעשה. הלכה הצעיר, בהשו׳מר

את אהב הצפרדע איש
 נהג זה ברחוב קמחי. עלי התגורר בו הרחוב זהו

ובנעורי בילדותו עימם שיחק כאן ויהודים, ערבים


