
מצדים את דאיתי בך
)8 מעמוד (המשך

כ בבירות הממשלה לשירות נכנס הוא
יש מארץ הערבים הפליטים לעניני יועץ
 האלה״, הנכבדים שכל זמן ״הגיע ראל.
 כמעט, המלא האולם את מראה והוא

 לס״ין. או לכאן או שיחליטו זמן ״הגיע
 שיזדרזו אז במלחמה, רוצים הם אם

 אז לא, ואם הרבה. כך כל לדבר ויפסיקו
 הוא בשלום.״ לחיות בכך לרוצים שיניחו
 סוד לך אגלה ״לא :ומוסיף רגע, בי ■מביט

 את לכבוש יכולים שהיהודים אומר אם
כי שבעתי כבר ואני שבוע, תוך הלבנון
 את גם לעזוב חשק כל לי אין בושים.
 כל ואילו אחר. למקום ולברוח בירות

 שהם הרושם לפעמים לי יש כאן, אלה
 לבלות כדי רק וועידות פגישות קובעים

לכ תוכל שלהם. הממשלות חשבון על
 האמת. זוהי ״כי הוסיף, הוא זה,״ כל תוב
הנכון.״ שמי את תכתוב אל רק

הממשלה חשבון על
 היה לדעת, נוכחתי בילויים, של זה רושם
 מצרים אמת. של מסויימת מידה על מבוסס
 מקום ומכל הערבי, העולם בירת הפכה
מס פוליטיות, משלחות משלחות. באות

 של משלחות גם וכו׳. תרבותיות, חריות,
 עז־ במחנות היושבים הערביים הפליטים

צי בכסף מצוידות אלה וכל חסרות. אינן
רחבה. יותר או פחות ביד הניתן בורי.

מצ של נרחבות שכבות זאת, לעומת
 ולאו מאוד. קשים בתנאים חיות רים

במש בבקרי העניים. המעמדות בני דוקא
 לאחד נכנסתי אלכסנדריה, של המושל רד

שול ליד פקיד ישב שם בטעות. המשרדים
 שום הראה לא הוא קפה. ושתה כתיבה חן

 פנים להעמיד ניסה ולא אפתעה של סימן
הפסקה אלא אינה הקפה שתית כאילו
 מקובל דבר כנראה זה היה בעבודה. קצרה

 קפה ספל עם להנאתו לו ישב שפקיד
 בחוץ שוטרים כאשר העבודה, שעות בעצם

 עד בסבלנות יתאזרו המבקרים כי דואגים
״יתפנה״. שהאפנדי
 מזמין הוא רצוני, מה לשאול מבלי

הוא מעי״, ״תפאדל אליו להצטרף אותי
 זהו הערבים, את מכיר שאינו למי אומר.
 רק זהו בשבילם, אולם אבסורד. כמובן
 ראוי אינו כך נוהג שאינו ומי נימוס,
תרבותיים. אנשים בחברת לשבת

נטיה כל ללא
מברי כעתונאי עצמי את מציג אני
 רמדאן, אנואר — קידה מחוה הוא טניה,
 27 בן הוא ההכנסה. מס מחלקת פקיד

 הספר בית את גמר מאז בממשלה ועובד
לע רק נאמן הוא שנים. 8 לפני התיכון
 זאת פוליטיות. נטיות כל לו ואין בודתו

הש בממשלה תומך תמיד הוא אומרת,
 משכורתו, את לו משלם הואפד אם לטת.

 הוא למענו. שיצביע גם לואפד מגיע אזי
 — משכורתו ילדים. לחמשה ואב נשוי,

 בקושי, לו מספיקות מצריות, לירות 8*/<
 כמנהל נוספות שעות לעבוד צריך והוא

אריגים. חנות של חשבונות
 כמה רק יש פה. כולם אצל זה ״וכך

 לאנשים עצמם את שחושבים משוגעים
 איחוד על קומוניזם, על ומדברים גדולים

 בכל מאמין לא אני אבל האיסלאם׳ של
האלה. הדברים
 זרים. כולם הם הקומוניסטים כל, קודם

 מה יודעים שלא יונים, או יהודים כולם
 סטודנטים כמה ושמצאו בשבילם, טוב

ב לעבודה להתקבל סיכויים להם שאין
ת לא קומוניסטית פועלים תנועת ממשלה.

 מניחה היא המשטרה. על סמוך לעולם. היה
או מחסלת אחת ובפעולה להתארגן, להם
ה שהפגנות חושב אתה אם ושנית, תם.

 אתה קומוניסטים, שהם אומרות פועלים
טועה.

ז יחי מי
הפ :אחד דבר רק אוהבים במצרים כאן
 ל״חול־ השתייכתי תלמיד כשהייתי גנות.
 יוצאים היינו הואפד. של הכחולות״ צות

 אל־ ״יחיא לצעוק ומתחילים רחוב לקרן
 כבר היו רגעים כמה ואחרי באשא״ נחאס
גדו הפגנה התחילה וככה מסביבנו, מאות

לה.

 וצי מוסלמים אחים כמה באו כאשר
 אחריהם רבבות הלכו לציונים״,

 באו וכאשר האלה.
בתי־ ותלמידי ־.

(פינוי) ״אל־גאלא״
גם הנילוס״ עמק

 ברחוב אחריהם האנשים אותם הלכו כן
 לצעקות פעם אף לב תשים אל והפגינו•
ברחוב,״
הפג אין אנואר, של דעתו לסי ועתה,

ל מי נגד יודעים שאין מפני פשוט נות
 נרצח מאז כי אין. מוסלמים אחים הפגין.

 הארגון התפורר אל־באנא חסן מנהיגם
 על לאיים היה יכול שפעם הקנאי, הדתי
 המצרי. המלסות בית של קיומו עצם

 חלק לצעוק. מה יודעים אינם הסטודנטים
אח סטליך ״יחי : תהיה שהסיסמה רוצה
 עוד ואילו לציונים״ ״מות :רוצים רים

 מיצר מלך פארוק ב״יחי דוגלים אחרים
והסודאן.״

!כשבילי לא - צבא
 מלחמת בזמן מגויים היה אם שאלתיו
תמה ואני שאל. ?״ פתאום ״מה פלסטינה.

כל בעבודתו ראיתי לא כי בלבי, תי
 ״אני צבאי. משרות שתשחררהו חיוניות

בן כשהייתי בצבא. הייתי לא פעם אף
וזה ״פדיון״, לירות 21 הורי שילמו 18

הכל.״
להתערב. נסיתי מלחמה...״ בזמן ״אבל
משו כמה היו 1 מלחמה בזמן אם ״ומה

 שלא מי אבל שהלכו, מה״אחים״ געים
הכ הצבא בו. צרך כל היה לא רצה
כנראה כי להתגייס, הנהגים את רק ריח
שום היה לא אבל דיו, לו היו לא

כללי.״ גיוס
לאחר לי הוזכר שוב זה משונה דבר

 מצרי תעופה קצין ידי על ימים כמה
 בגינת כשישבנו נור־אדין, פואד צעיר,

 ה־ חניך הוא פואד בקאהיר. ״גרופי״
 והקורס במצרים, האנגלי ויקטוריה קולג׳

 אנגלים כולם שמדריכיו תעופה, לקציני
יותר. הגבוהים בשלביו

הדחף כנפי על .
 אלינו מתיחסים שאינם אנשים הרבה ״יש

 גדולה. להפתעה עתידים והם ברצינות,
 עם עבר־הירדן אינה שמצרים לזכור עליך

 בת מעצמה אלא פראים׳ בדוים מיליון 1/2
לא עכשיו עד ואם נפש. מיליון 20

בג רק זה הרי מספיק, כוח לנו היה
 עכשיו, אבל כאן. שישבו הבריטים לל

 שקרה מה לפי תמדוד אל משתנה. הכל
ו חיילים הביאו היהודים שם בפלסטין.

 הכרזנו לא אנחנו ואולו העולם, מכל נשק
 שוב ניתפס לא עכשיו גיוס. על אפילו

 המנהיגה המעצמה להיות עלינו באי־הכנה,
 באפריקה וגם אסיה של זה באזור גם

הצפונית..."
 בן לצעיר טבעית השקפה כמובן זוהי

 דחף. באוירון לשלוט למד עתה שרק 20
 הרבה גם דורשים דורש, שפואד מה כי

 החושבים יש חצי. כדי רק אולם — מצרים
 מקום לקראת לחתור צריכה מצרים כי

 ואילו האסיאתיות, ערב בארצות שליט
 בראש לעמוד עליה כי חושבים אחרים
לשחרור. במאבק אפריקה צפון ערביי

 היום. מצרים של בעיתה כנראה וזאת
 משכיל, יהודי צעיר מורים, עם ישבתי

 וחוששני מצרים, יהודי של חמישי דור
 הציג הוא הקומוניסטית. המפלגה חבר גם

 מחמוד. כאן לו שאקרא ערבי חבר לפני
 בשוברא, לאריגים בביח״ר פועל מחמוד
 עוד בהיותו עבד הוא קאהיר. בצפון פרבר

 קרוא ללמוד התחיל 22 בגיל ורק ׳6 בן
ה של בקורסים משתלם הוא עתה וכתוב.

 חינם הניתנים אל־אואל פואד אוניברסיטה
ב פעמים שלש אמצעים חסרי לצעירים

 — ובבית רוח מדעי לומד הוא שם שבוע.
מדינית. כלכלה

היום יבוא עוד
 כאן יבוא ״עוד אומר, הוא לי״, ״האמן

ל יודע אינו מבולבל. העם עתה שינוי.
 ושמה בכוונה, זאת עושה הממשלה החליט.

ברו בציונות, מלחמה שונות. מטרות בפניו
 ובבעלי בעוני מלבד — בכל סים,

 לטשטש, אי־אפשר הצדק את אבל האחוזות.
 שתק, היום עד אם עוור. איננו והפועל

ל פארוק יכול מדוע וישאל יום יבוא
 קבארטים על מיליונים ולהוציא השתולל

ברעב. גווע הפועל ואילו וזונות

 לזה, רגיל הפלאח קל. דבר לא זה
 עכשיו שיבין מכדי אותו טמטמו והעשירים

רו שבערים הפועלים רק לכן האמת. את
 רק דרושה הנכון. באור המצב את אים

 תאחר לא וזאת האונטליגנציה, של עזרה
 סטודנטים הרבה נוטשים היום כבר לבוא.

ה האחים של הפיאודלית הדמגוגיה את
 עוד המתקדמים. לחוג ומצטרפים מוסלמים

ה האויב הוא מי השאר יבינו גם מעט
העם״. של ,אמת

ץ ב ש 33 מם׳ ת

 הבטחון מועצת נשיא )5 הבהמה; את מפטמים בו המקום )1 :מאוזן
 משחק )14 ! הצבאים ממשפחת חיה )12 שחור עוף )10 זה לחודש

 שריפת )21 ; כמיהה )19 ;מין )18 ;אנוש של בנו )16 ;האשקוקי
 בא )25 האות; לקישוט תו )24 לוח! )23 מעגן; מקום )22 הכופרים;

 לקשר! בינלאומי מוסד )30 שופבין; תעלת )27 מעשה; מחוסר
 אחד )36 אדם; בן )35 און; )33 סובו; איש אנטיגונוס מתלמידי )31

 מצבת )40 חריף; תבלין )39 בסוס; התאהבה )38 בתלמוד; השערים
הקוסם; מגרון הדובר המת קול )44 ידיד: )43 מסור; )41 זכרון;

הלבן. הספורט )49 המלך; דוד מבני )48 כסות; )46
;י״א) ב׳ (נחום ריקות )3 המצרי; השמש אל )2 :מאונך

 אנוש; )11 מסעד; )9 קיים; )8 רטיבות; )7 גננות; מכשיר )6 מרי; )4
 לסלילת חומר )18 יהושע; אבי )17 הקוצרים; כלי )15 ;נבון שלטון )13

רע! )27 העממי; הביטוח שרת )26 זוהר; )23 הצרי: ארץ )20 כביש:
 :הגפן פרחי )32 ;העגל עיר )31 ; מלאכה כלי )29 :פרות מגדל )28
 :הלאומית התעופה חברת )37 ;דבר העדר )35 ;מדעית חטיבה )34
בתוכו: )45 לבניה; ביחס אשה )44 עינים; ראית )42 רחום; )39
דורון. )47

תרון ץ פ ב ש 33 מסי ת
בג; )15 גב; )13 טרומן; הרי )9 תנור; )5 חשמל; )1 :מאוזן

 גא; )23 משי; )22 תג: )21 ערב; )20 ארבה; )18 בנש; )17 אד: )16
 עד! )35 מי; )34 נוט; )33 רמב״ם; )30 אתון; )28 ושט; )26 גר; )25
;גו )46 ;דן )44 ; סנש )43 ; ענבל )41 ; נול )40 ;יח׳ )38 ;רבי )36
אשרה. )54 אדיב; )53 אבשלום; יד )49 הר; )48

ון; )7 נמל; )6 תו! )5 לי; )4 מרץ; )3 שה; )2 מאונך:
 בן־גוריון; )14 מדבר; )12 רגב; )11 טבריה; )10 מגבת; )8

שם; )27 אתני; )24 מטבע; )22 הג״א; )19 אש; )18 ארגנטינה; )16
 נגב: )42 חשרה; )39 בל: )37 מנדט; )34 תרבוש; )32 מדע; )31 וו; )29
מר. )52 ;לא )51 ;אב )50 :יד )49 ;גוש )47 ;עדי )45

סי ר ע פ בו ש ר׳ ה ת פו ץ ד ב ש 31 מס׳ ת
 עובד״) ״עם (ר,וצ׳ אלתרמן לנ. השביעי״ ״הטור — עפולה קורים, עפרה
פאסט לה. פין״ תום ״האזרח — תל־אביב ,7 עבודה רח׳ ספרוקט, עליזה

עובד״) ״עם (הוצאת
 יהיה ״מחר — בני־ברק ורשא, ככר ע״י מנדלבוים, בית מי־זהב, מנחם

טברסקי). (הוצאת סמיט לבטי יותר״ טוב

י אשכנזית? מדינה - ישראל
)4 מעמוד (המשך

 המזרח עדות יהוו שנה 30 בעוד כי לקבוע לנו מניחים אינם עוד אלה מספרים
 מכלל 40ל־ס/״ לפחות המזרח עדות יעלו שנה באותה כי להניח יש אבל במדינה. רוב

 במצב רב שנוי יחול לא ואם ■מוחלט. רוב יהוו הצעיר הדור בקרב וכי האוכלוסין
 בעוד במדינה רוב המזרח עדות בני יהיו בודאי ״אשכנזיות״) מארצות גדולה (עליה

 מעמד ה״אשכנזים״ אז יהיו העדות בין הנוכחי היחס יימשך אם אך דורות. שני
מים. ושואבי עצים חוטבי של מעמד יהיה ה״מזרחי״ הרוב ואילו שליט,

ץ עדה ללא ״צברים״
 הארץ ילידי שבקרב העובדה את בחשבון לקחת יש זה קודר סיכוי לעומת

 רבים לדעת בניגוד כי ״נחלשת״, בפרוש אומר אני בהדרגה. העדתית ההפליה נחלשת
כליל. נעלמה כבר שההפליה אמת זו אין

 בין שנעלמו (כשם העדות בין המחיצות כל נעלמו בחזית הצבא ביחידות
 הנשואין. בשאלת הן בולטות וביחוד האזרחיים. בחיים חוזרות אלה מחיצות המפלגות).

 בני עם נישואים מפני רבים צעירים מרתיע לו״ הדומה את דומה ״יישא הישן הכלל
אביה״. עם להפגש יצטרך ״אבי ההורים. של חזקה השפעה גם ניכרת אחרות. עדות

 ״הפנים- הנשואין אחוז תימניות. נשים נשאו התימנים הצעירים של 95״/״
 אשכנזים בין תערובת״ ״נשואי :הקובע והמספר .90,/״ — הספרדים בקרב עדתיים״

ז על עולים אינם בארץ העברית באוכלוסי־, המזרח עדות ובני ו ח . א אחד
 שהסטאטיסטיקה מכיון מדויק, מספר לנו אין הארץ, ילידי בין השתנה זה אחוז

 נמוך עודו שהאחוז עתה גם ברור אולם הושלמה. טרם זה נושא על הממשלתית
 ה״אשכנזים״ הצברים רוב — ההורים בהשפעת ואס פנימית הרגשה מתוך אם כי ביותר,

״אשכנזיות״. נשים נושאים
השונים, המנהגים של כוחם יפחת הוריו ממסורת הצעיר הדור ינותק אשר ככל

 לא שאינם המקומיים, והגישה הנימוס, המנהגים, עם המקומית המסורת ותגבר
היחיד. הפתרון יהיה שזה דומה ספרדיים. ולא אשכנזיים
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