
במרחב
החול לססך מבעד
לשדו□ גישושי□

 הישראלי בין ישיר מגע כמעט אין כיום,
 לגבול. שמעבר הממוצע לערבי הממוצע

 ערבים הפוגשים המעטים הישראלים בין
 לשולחן מעבר או הרובה לכוזנת מבעד שלא

 מצויים הנשק, שביתת בועדות החיכוכים
בחיץ־לארץ. הישראליים הסטודנטים

 אברהם כותב אדה פגישות עד
באוניברסי ישראדי סטודנט דוי,
 ארצות־הב־ שבדטרויט, ״ווין״ טת

 מיוחדת בכתבה דוי, מופר רית.
:הזה״ ד״העודם

 ערב, ארצות מכל סטודנטים כאן ישנם
במ גדול העליונות. מהשכבות ככולם רובם
שמו הפליטים מבין אלה של מספרם יוחד
יחסינו וחברון. רמאללה מירושלים, צאם

וגמאד מידר רקדניות
בטן מול בטן : בקהיר

 מכינים אנו רבות פעמים מצויינים. אתם
במס ושישליק קבב סועדים יחד, שעורים

 בעיות רוב על ומשוחחים המזרחית, עדה
העולם.

מז הרינו מוזר, הדבר שייראה כמה עד
 והן הפוליטיות הן דעותינו, ברוב דהים

הוי שמתחיל עד — והחברתיות הכלכליות
 אז ערב.—ישראל בעיית על הכאוב כוח

 במאמרו הזה העולם צדק כמה עד לי מתחוור
 הדן )902 הזה (העולם תגמול״ ושמו ״טמטום

 כי מציין הוא בו בגבולות, התגמולים על
 להטיל כדי רוצים, שהערבים מה בדיוק זהו

 בזמן הגבולות לאורך זעירות מלחמות עלינו
להם. הרצוי

 הערבים רוצים הכלכלי, ובחרם בזאת,
 100 או 50 לחכות יצטרכו גם ולו להחניקנו

שנה.
 שעתם אך שני לסיבוב מתכוננים הערבים

 יהיה ״מה :מהם אחד שאלתי אצה. לא
?״ השני בסיבוב תיכשלו אם

ענה. בשלישית,״ ״ננסה
 נימוקי כל את שדחה לאחר אחר, סטודנט

 אחת דרך רק לכם ״יש : הוסיף לשלום,
 בכוח להכריחנו והיא השלום, את להשיג

הזרוע.״
 צבאית פעולה :המטבע של אחד צד זהו

 לאחריה ואשר כוחנו, את נפגין בה נרחבת,
 ערב מדינות את תכריח שהיא לקוות עלינו

שלום. לכרות
 לחברי המטבע. של השני הצד

 מאד קנאי סטודנט עם ויכוח היה ולי מיכאל
 סוריה בהקמת נלהב תומך באנטי־ציוניותו,

 מתוזכח משכיל, בחור אלה עם ויחד רבתי,
 כשזו באי־צדקתו להודות מוכן בתבונה,

 הראה הוא לשנינו. טוב וידיד לו׳ מוכחת
 שהתקפת — המטבע של השני הצד את לנו

 הרבה לתוצאות להביא יכולה רבתי שלום
 ושהת־ מלחמה התקפת מאשר רצויות יותר
הסטו מצד להתחיל וצריכה יכולה זו קפה

בחוץ־לארץ. הישראלים דנטים
 שאנו חושב אינני נסיוני, לפי בה, עד

 אמת, הנאותה. בצורה הערבים עם מתווכחים
 זכויותינו את להם להוכיח משתדלים אנו

(כולה ממשלתנו כי כן וכמו ההיסטוריות,

929 הזה העולם

 לפי וכר, וכר לשלום שואפת וטוהר) נקיון
הממשלתית. התעמולה מיטב

 עדנים על נסבה שהשיחה זמן כל מוזר.
 אדם ובני כחברים משוחחים הרינו אחרים,

 שמתחילה ברגע אך עצמאיות. דעות בעלי
 הרינו הפרק, על לעלות הכאובה בעייתנו
 מהצדדים אחד וכל לאומיים לשופרים הופכים

 מדינתו. של הרשמית התעמולה את מצטט
 לשום מגיעים אנו שאין הסיבה לדעתי, זוהי,

 המביאים וזיכוחי־סרק הם והוויכוחים תכלית
הבעייה. כל את תפתור מלחמה שרק למסקנה

 חדשה. שיטה ניסינו האחרון בויכוחנו
 הצד את להבין שאפשר, כמה עד השתדלנו

 מדי־ של רבות במגרעות להודות שכנגד,
להו שכנגד הצד את להביא בזמן ובו ניותנו

 טוהר כולן אינן ערב ממשלות שגם דות
 העומדות הפנימיות הבעיות הן רבות וכי
 ראשון שצעד איתו הסכמנו אצלם. הפרק על

 הוא ערב ארצות לבין בינינו היחסים להטבת
 הסובלים ישראל, ערביי של מצבם שיפור
 יחד נגדם. קדומות ודעות מהגבלות עדיין

 ודי־ הרפואיים השרותים את ציינו זאת, עם
ה החיים רמת ואת להם הניתנים חנוכיים
ל בהשזזאה ישראל ערביי של יותר גבוהה

ערב. מדינות כמה
אתנו. להסכים מוכרח היה הערבי חברנו

 והחיובי השלילי מצדה בעיה כל ניתחנו כך
מתפ שאחד וציינו ערב, ובמדינות במדינתנו

 כאחד וערבים ישראלים — הסטודנטים קידי
 לשפר יהיה מוצאם, לארצות לכשיחזרו —
באר והפוליטי החברתי הכלכלי, המצב את

 להביא ולנסות בשחיתות, להילחם צותיהם,
 לערבים. ישראל בין הבנה לידי

ישבנו כך לערכי. מחשכה חומר
 דיברנו לרוב שעות. שלוש במשך ושוחחנו

הת או הסכים פעם מדי הקשיב. והוא אנו,
 המקרה עליו עשה רב רושם לדעותינו. נגד

 סירת־הדייג על הזה מהעולם לו שצטטנו
 כמו הלבנוני. טריפולי בנמל שעגנה נירית

 הזה שהעולם הרב החומר על התפלא הוא כן
האינפור דיוק את וציין ערב לבעיות מקדיש

 אנטון אל למאמר בנוגע העתון של מציה
בסוריה. הרצחנית והמפלגה סעדה

 וזהו למחשבות, עוררוהו דברינו בקיצור,
בשיחו הישראלים הסטודנטים תפקיד לדעתי
 ערב: מארצות חבריהם עם ובוויכוחיהם תיהם

ה לידי שיביאום למחשבות אותם לעורר
 יותר היא ישראל נגד המלחמה כי הבנה

תשו את להטות הפוליטיקאים בידי אמצעי
 מאשר הפנימיות מבעיותיו ההמון לב מת

 לזרוע אנו יכולים בזאת גרידא. פטריוטיות
 וכדאיות ביעילות הספק זרע את בליבם

 הגבול על ההתקפות שני, לסיבוב ההכנות
הכלכלי. והחרם

 בן־ פרי ישאו לא אלה זרעים כי ברור
 מהפכה שיחוללו לודאי קרוב אך ,לילה
 בארצות העתיד מנהיגי של מחשבתם בהלך
 ברורה תכנית תערוך ממשלתנו אם ערב.

 רבים סיכויים ישנם רבתי, שלום התקפת של
 יישאר לא הערבים עם שלום על שהחלום

חלום. בגדר

מחרוזת
ודיפלומטיה דת

 נשיאה שמעון, כמיל קיבל חודשיים לפני
 מהמלך חריפה מחאה הלבנון, של הנוצרי
 המתלבטת הלבנון של היסוסה על סעוד,

 לבין התורכית־עיראקית ההגנה ברית בין
 מסר השבוע המצרי־סעודי. ההגנה חוזה
 סאמי הלבנון, של המוסלמי ממשלתה ראש

 סעוד למלך ארצו תשובת את אל־סולח,
במס למכה, לרגל עליה :ההזדמנות בריאד.

החג׳. עונת גרת
משטרת״□ תפקידים

 העליון הצרפתי הנציב גרנוואל, ג׳ילבאר
 מאורעות על לפאריס דו״ח במסרו במרוקו,

 במיוחד ציין האחרון, החודש של הדמים
 במרוקו. הצרפתית המשטרה של תפקידה את

האמי האינפורמציה את לי מסרה לא ״היא
 השתתפה כמעט זאת, לעומת המצב. על תית

המקו הצרפתיים (המתיישבים בהתנפלות
עלי.״ מיים)
בטן מול בטן

 המפורסמות הרקדניות• אחת מילר, אן
 במצרים, החודש ביקרה הוליוזד, של ביותר

 מם׳ מרחבית רקדנית של בביתה התאכסנה
 ״הכנסת־האור־ :אן הודיעה גמאל. סמיה 1

 גם שהיא עד נדיבה כה היא סמיה של חים
 פרטיו. לכל הבטן ריקוד את אותי לימדה
 אתה להתחרות אוכל שיעורים, כמה בעוד

היא.״ במולדתה

כאבים.., לדי היש
 1 בפרקים או בכתפיים בברכים, בגב,
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 בריכות

מי־מרפא

 בוץ חבישת

 בקרלסבד כמו

 או וישי

טבריה
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 וריהבי־ מסג׳ רפואית, התעמלות ע״י לאיכשור מיוחדת מחלקה
 רוימטיזם לסובלי מחלקה בארץ. זה מסוג היחידי המוסד ליטציה.

בערב 9 עד פתוח המוסד
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לאתירת לבית־הטפר
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 בתל-אביב
חי־נם ניתנת הנוקצוע ונישן!
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