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 שטורח מי
 שבת, בערב

בשבת טוב אוכל
 את כבונה הפותרים בין

 :פרס יוגרל התשבץ
 מלאה זוגית ארוחה

 במיסעדה יין) (כולל
 הר־ רחוב ה״טיילת״,

 ת״א. ,80 סמואל ברט
לש יש הפתור התשבץ את
 הזה״ ״העולם למערכת לוח
 לא של דואר חותמת עם
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 שבועיים רביעי יום עד רכת

 ייכנסו התשבץ, פירסום אחרי
 הזוכים על ההודעה להגרלה.
 4 חזה״ ב״העולם תפורסם
התשבץ. הופעת אחרי שבועות

מכתבים
 )4 מעמוד (המשך

 הוא כי מהם להשתמע ועלול רים,
ל מאמד כתב הוא ערבים. שונא

 הדבר? דומה למה עברי. שבועון
 מאמר וכתב דתי יהודי הלך כאילו

 כדי תועבה״, ״פירסומי על בערבית
 אל־שעב, הערבי בעיתון לפרסמו
העי קוראי את יצחיק זה למשל.

 קבוע שמוחמד כשם הערבי, תון
 של העברי הקורא את שיעשע
אותי. והרגיז — הזה העולם

 תמונה מצטיירת דבריו מקריאת
 היא הערבית. הבחורה על עגומה
 דומם כחפץ ישע, כחסרת מוצגת

ולמוכ לקנותו שניתן אישיות, חסר
 או נעליים זוג ״טלוויזיה, כמו רו

שולחן״.
 מה, משום אני, אבסורד. זהו
 כמורה, הערביה הבחורה את רואה

 משוררת, אחות, סופרת, פועלת,
 עוזרת- פקידה, מלכת־יופי, גננת,

 ומודרנית, מוצלחת אם סוציאלית,
חב עיתונאית, ־סטודנטית, ציירת,

חב פוליטית, תנועה או מפלגה רת
 ועוד וצדקה, !נשים באירגוני רה

ועוזי.
 ערבית־ישראלית בחורה האם

אוה היא מדוע בדיוק היודעת כזו,
 רק״ח, מצפן, בני־הכפר, את דת

 כל או המוסלמים האחים של״י,
 ל״זוג להשוות אפשר אחרת, תנועה

? "נעליים״
 דובים לא — המוהר ובעניין

 ולא שקל אלף 20 לא יער. ולא
 ה- אחד. אלף לא ואף אלף- 50

 המינימלי הסכום כי קבע איסלאם
ותש אחד, דינר יהיה המוהר של

החתו בטכס סימלי שלב הוא לומו
 את מתרגמים כאשר המוסלמי. נה

 שקל, 20 מקבלים לשקלים הדינר
 שקלים. 100 היותר ולכל שקל 30
ב גר, אני שבו במקום נהוג כך

קניית אין סימלי. מוהר יש משולש.

יחיא חאג׳ קורא
נעליים? זוג

מ משלמים שההורים נכון נשים.
להת הצעיר לזוג לעזור כדי כיסם
 במשותף. עושים זאת אך בסס,

טירה יחיא, אר־־חאג׳ ע׳סאן

 המוהר, על המאמר את קראתי
 אותי. והעציב עלי הכביד והוא

 זי מוחמד ההכללה. בגליל ראשית,
ש אולי ראוי בתל־אביב. גר קבוע
במשו או בגליל קורה מה יבדוק

 לדעת, יווכח זאת יעשה אם לש.
 ויתרם נכונים, אינם דבריו שרוב
מדוייקים. אינם

 שב* בטייבה גר אני לדוגמה:
 על גופל הנישואין ועול משולש,

 הכלה הורי על ולא הצדדים, שני
בלבד.

 קבוע שמוחמד היה הראוי מן
 ״למכור״, במילה להשתמש ימעיט
 בחברות כל־כך. מחבב הוא אותה

 אין רוצה, הוא בהן מתורבתות,
בני-אדם. קונים או מוכרים

 ל- תגיע המצב לשינוי זעקתו
 מעטים אנשים. של מצומצם מיספר

 שאליהם מתורבתים״ ה״לא מבין
 כל ולא עברית, יודעים פונה הוא
 את קונים עברית הקוראים אלה

 ל- כואב באמת אם הזה. העולם
 רוצה והוא הקיים, המצב מוחמד

 בחברת זאת לעשות עליו לשנותו,
 ולהיות להבינו המסוגלים צעירים

החברתי. השינוי בהשגת לעזר לו
טייבה האד, טיבי
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