
 הכן. שוטרים קבוצת עמדה קטנה רהוב פינת כל ף*
 היו הכל, סך .200 או ,100 או ,50 של רבוצה _1

 וחצי קילומטר של בשטח יום באותו מרוכזים מהם 20,000
 מהם חלק ממורקות. מתכת קסדות חבשו כולם ארבע. כפול
 בתת־ חלק ברובים. חלק ואקדח. ארוכה באלה מזויין היה

הרשמי. הנשק היה זה שמייסר. מסוג מקלעים
 אלת־מתכת — פרטי נשק לעצמו התקין גם מהם חלק

 הבלתי־ הפרטי, הנשק את בקצה. עופרת גולת עם קפיצית,
לגלימה. מתחת הסתירו חוקי,

יחי ישראליים, עתונאים שלושה עמדנו, וחצי שש בשעה
 כמו נאמר, שגודלה, הענקית, הבסטיליה כיכר בתוך דים
 איש התרבות. והיכל הבימה בית בנויים שעליו השטח כל

 טבעת רק גרניט. המרוצף הזה, במדבר היה לא מלבדנו
 היינו מסביב. עלינו שמרה שוטרים אלפי כמד, של שחורה

 הכיכר, לתוך להגיע שהצליחו הפריסאים כל מתוך היחידים
ההפגנה. לצאת היתה צריכה שממנה

ה הכניסה עורקי את רק חסמו לא השוטרים משמרות
 הם לבסטיליה. המוביל קטן רחוב כל חסמו הם ראשיים,

 ההפגנה, מסלול אל להגיע האפשרויות כל את גם חסמו
 הואיל העיריה. בית עד וחצי קילומטר לאורך המשתרע

 כיוון, מאותו שעה, באותה ביחד, כולם הגיעו לא והמפגינים
 למקום להגיע שניסה בודד מפגין כל נמצא נקודה, לאותה
 לפחות. מזויינים שוטרים חמישים מול במיעוט, הריכוז

 לא אפילו האו־אה־אס נגד הגדולה שההפגנה קרה כך
התחילה.

 תעודת בעזרת לעבור הצלחנו השוטרים משמרות את
זר. עתונאי

 לשם?״ להגיע רוצה אתה ״מדוע
 ההפגנה.״ את לראות ״כדי

 לך.״ כדאי לא אבל רוצה. אתה אם ״בבקשה,
״מדוע?״

 לקבל רוצה אתה הקרב. יתחיל דקות שתי בעוד ״כי
 הראש?״ על אלה

״לא.״
הביתה.״ לך ״אז

 בה?" להשתתף מבלי ההפגנה את לראות אפשרות ״אין
 מי חסומות. הדלתות כל סגורים. בתי־הקפה כל ״לא.

 בעצמך.״ תחליט ראשו. את מסכן השטח בתוך שיימצא
 הערב?״ מרושעים מאוד להיות מתכוננים אתם ״האם

 עטך את לפעמים טובל אינך האם עתונאי, בתור ״ואתה,
בחומץ?״

 הסיכון.״ את לקחת מסכים ״בסדר,
״עבור.״

•̂ ־
המשטר. נגד או הממשלה, נגד הפגנה זי היתה א

אמר לי!״ ״עזרו לעזרה: העם את דה־גול קרא פעמיים /

 על־ שהוקע האו־אה־אס, נגד הפגנה זאת היתד, בטלביזיה.
ורצחנית. בוגדנית כחבורה המשטר ידי

 להתקבל ביקשו פאריס שוטרי של המקצועי האיגוד נציגי
 האיסור את לבטל כדי ראש־הממשלה ואצל הפנים שר אצל

 מצפונית בעיה לגבינו מד,וזה ״האיסור ההפגנה: על שהוטל
 לנו?״ לעזור שרוצים באלה להילחם איך —

 חיסלו אנשיה מצדיקים. מורכבת אינה פאריס משטרת
 ברחובות אלג׳יראים 600 באוקטובר, 17ד,־ בלבד, אחד ביום

 על־ידי ריקם הושבה בקשתם הגבול. היה כאן אבל פאריס.
 וד,בריגדה סר״ס של מיוחדות ויחידות המיניסטרים. שני

דם. לשפוך כדי לעיר הובאו הניידת
 לשעבר, מצנחנים בלעדי באופן מורכבות אלה יחידות

 בכל עוסקים אינם הם ואלג׳יר. הודו־סין מלחמת ותיקי
 מתאמנים צבאי, במשטר בקסרקטינים חיים משטרתי. תפקיד

 הפגנות. במקרי התערבות הוא היחיד ותפקידם הרף, ללא
הפולי נטייתם מה לנחש יכול הבלתי־נבון הקורא אפילו
והאו־אה־אס. גול דה בין במאבק טית,

★ ★ ★  הצדדים. מכל אדיר רעם בקע כדיוק, וחצי שש
ד ה ה  מדבר הפך בן־שניה קילומטרים. לאורך התגלגל ^

 איש. שם היה לא קודם אחת שניה לזירת־קרב. הבסטיליה
50/000 ומתוך כרזות, שורות, שורות, פתאום, שקט. היה

״ * □ ״ ו מ ן ע נ י ק
 קבוצות שתי מצליחות הבסטיליה, על שצבאו האנשים
לכיכר. להסתנן אחת, כל איש 100 קטנות,

פל בטבעת מכותרות — החוצה נדחקות הן עין כהרף
 עתונאים שלושה אנחנו, התחיל. בטרם נגמר הקרב דה.

 הנוראה מהכיכר להחלץ כדי במהומה משתמשים ישראליים,
בחוץ. אנו הזאת.

★ ★ ★
 קטנות, הפגנות 1000 רק יש הפגנה. אין הוץ 6ף
ל—1  מאוד, קטן ברחוב עומד אני איש. חמישים של אחת :

 חמישים של קבוצה עומדת אחד בצד אורכו. מטר שלושים
 החלונות כל שוטרים. 100 של קבוצה השני בצד שוטרים,
 מפגינים איש, 20 בערך סגורים. לרחוב הפונים והדלתות

 שחזרה סל, עם אשד, במלכודת. נלכדו מפגינים, לא או
 אנו לברוח. לאן אין מהעבודה. שחזרה נערה מהשוק.
 עלינו יסתערו האם — ומחכים הקיר אל נשענים עומדים,

לאו? אם השוטרים,
 אינו דבר שום אזהרה. ללא מסתערים. דווקא הם כן,
 העתו־ ,.פקודה קול לא משרוקית, לא — לברוח לך אומר

למעלה, במדרגות רץ הוא דלת. למצוא הצליח הישראלי נאי

 השוטרים ריק. הרחוב — הרחוב אל מסתכל חלון, מוצא
 לבושי־לבן חובשים הבאה. ההסתערות עד לפינתם. חזרו

בזהירות. יוצאים אנו אלונקות. על הפצועים את מעמיסים
לצאת? אפשר

 מוכרחים עלינו. השוטרים השוטרים, על מסתכלים אנו
 להיות? יכול מה לאט־לאט. אליהם מתקדמים אנו לצאת.

 ובלתי־ קלה דחיפה רק לנו נותנים הם לא. או כן, או
אחר. ברחוב אנו ידידותית.

 לא מלכודת. אלא אינו האחר הרחוב גם הה־הה־הה!
 ה״פלצל״ זהו — יהודים גרים כאן אבל להיכנס. לא לצאת,

 של סולידריות הכניסה. דלתות את נועלים אינם והם —
בפוגרומים? שהתנסו אלה

רוצחים! אראה,־אס צועק: מישהו
 חומקים אנו הרובים. בקתות מכים מסתערים, השוטרים

 — מהפריסאים יותר זריזים אנו יהודי. של פתחו לתוך
הלבן. הספר נגד בהפגנות היינו

אמבולנ המדרכה. על פצועים מתגלגלים רחוב פינת בכל
 שלישים שני חובשים. בבתי־המרקחת ביעף. עוברים סים

 האנשים העמידה. בגיל נשים רובן, נשים. הן מהפצועים
 להיכנע. רוצים אינם אבל למלכודת, ממלכודת לחמוק מנסים
 צעקה, מישהו משמיע למניין, להצטרף מצליחים הם כאשר
 להפגין ללכת האומץ להם מנין השוטרים. מסתערים ושוב

 שאינן עקרות־בית, מריץ ומד, בלתי־שווים? כל-כך בכוחות
 ״או־אה־אס לקרוא להמשיך להתגונן, ולא לרוץ לא יודעות

רוצחים״?
 שורה השוטרים לעבר מתקדמת הרביעי, ד,נרי בבולוואר

 מחוז מועצת חברי — העם נבחרי הם אלה מאוד. קטנה
האדמיניס את המנהל הגוף היא הסיינה מועצת הסיינה.
 הקצין. עם לדבר רוצים הם פאריס. איזור כל של טרציה
 הנבחרים. על מסתערים והשוטרים פקודה, נותן הקצין

פצועים. נופלים מהם חמישה
 משטרת מפקח פאפון, מר את מזמינים הם היום, למחרת

 הם בעצבנות. מעשן חיוזר, הוא בפניהם. להופיע פאריס,
 בקריאה לפנות — הצעה־לסדר־היום מעלים הם חבושים.

 עוזב פאפון מר זה. ממין הוראות לבצע שלא השוטרים אל
הישיבה. את

 שעשרים בשעה הקרב. נמשך עשר עד וחצי שש משעה
 פוצץ האו־אה־אס, נגד הפגנה הדפו מיוחדים שוטרים אלף

המקו חמשת בכל פאריס. ברחבי פצצות חמש האו־אה־אם
הקורבנות. על להגן אחד שוטר אפילו נמצא לא מות

האו־ של הפגנה שער־הנצחון ליד מתקיימת זמן באותו
 בכוחות מתפזרת היא אותה. לפזר נשלח לא איש אה,־אס.
משיעמום. עצמה,

 זעקות את מהמלכודת. להיחלץ מצליחים אנו עשר בשער,
מהר. נשכח לא — זעקות כן, — הפצועים

)5 מעמוד (המשך
צרפת. של בניה מיטב שהם האלפים ראשי עם מדם עקובה פגישה

̂י ̂ן ־־ ־׳ן
הדר ותסרוקות עור מעילי

 להסתנן שהצליחו הבודדים הם מי הצדדיים? ברחובות קטנות בקבוצות המסתודדים 73 והנשים הגברים הם מי החסום? לאזור זה ברגע הנוהגים האלפים אותם הס **י
אנו? גם סוף־סוף, לשם, בהגיענו אותם רואים ושאנו הבאסטיליה, לכיכר עד

 הרא־ הקבוצה הלבוש. בשל ביניהן להבחין שקל עיקריות, קבוצות לשתי מתחלקים הם
 של מגובש טיפוס קיים החדשה, בישראל כמו שלא בצרפת, מפועלים. מורכבת שונה
חזותית. מבחינה גם פועל,

 במעילי' רובם וכבדי־צעד. גברתנים שלושד,־ארבעה, קטנות, בקבוצות באים הפועלים
 הגדולים. המפעלים פועלי המקצועיות, האגודות לקריאת שנענו האנשים אלד, קצרים. עור

 של התעשיה כל את שעה, רבע למשך השביתו, הבוקר מעבודתם. אותם לפטר ינסו מחר
ההפגנה. מטרת עם הזדהות מתוך צרפת,
 בהרבה קטן שדר,־ד,קרב, אל הנוהרים בין שלהם האחוז רוב. מהמים אינם הפועלים אבל

רגע. בעוד שתרומנה הסיסמות את הנושאים הם הפועלים לא באוכלוסיה. שלהם האחוז מן
 בזילזול־ לרוב לו, לקרוא רגילים אשר מחנה, אותו על נמנה המפגינים של הגדול רובם

 לבושים סטודנטים התיכוניים, מבתי־הספר ונערות נערים ״אינטלקטואלים״. בשם מה,
 יפהפיות, של רב מספר ביניהן מודרניות, תסרוקות בעלות צעירות, וסטודנטיות יפה

 הסופרים, המחנכים, הפרופסורים, — ועמם בהן. מתקנאה היתד, דיזנגופית נערה שכל
השחקנים.

 לפתע השוממת. הבאסטיליה בכיכר בעומדי בדיוק, וחצי שש בשעה בהם התבוננתי
 ותת־ אלות שרשרת המוקף החסום, האזור ללב התקבצו הצדדים מכל משממונה. נגאלה

 ״או־ — מצמררת קריאה בקעה מפיהם כאלה. וצעירים צעירות עשרות סביב, מקלעים
 קריאה הדהדה שניות תוך רוצחים!״) (״או־אה־אס א־סא־סאן!״ או־אה־אס א־סא־סאן! אה־אס

 מאות כהרף־עין מתארגנות החלו בו הקרב, של האדיר האזור מעל התנשאה עבר, מכל זו
ולהתאחד. שרשרות־המשטרה את להבקיע לשוא שניסו קטנות, הפגנות

מסגרת). (ראה הצלחה ביתר זאת יעשה קינן עמום ההפגנה. קורות את כאן אתאר לא
 אינטלקטואלים רבבות מביא מה עצמי: את שאלתי הפעולה, מהלך אחר לעקוב תחת כי

 הם מה את הם? מי ותת־מקלעים? קתות־רובים קפיצי־מתכת, אלות, נגד לקום אלד,
מייצגים?

אחת מערכה - רבות חזיתות★ ★ ★
ואיטליה•. צרפת דנמארק, בריטניה, ארצות־הברית, — ארצות בחמש החודש כרתי 6*

אינט קיימת האלה הארצות מן אחת שבכל בתגלית, קשורה שלי העיקרית החוויה
 זהים. באידיאלים הדוגלות הישנות, המפלגות כל את השונאת בממשלתה, המורדת ליגנציה

 זו. בשיכבה לוהטים רגשות שעוררה אחרת, בוערת בעייה סדר־היום על עמדה ארץ בכל
וארץ. ארץ בכל שודד, היה עצמו הזעם אך

 לא מעולם אך פעם. לא דיווחנו קיומו שעל הטוב, הרצון בעלי של האינטרנציונל זהו
עוצמה. ביתר בקיומו חשתי

 וראשי ערביים אישים ביניהם שונים, אישים עם פגישותיו על ידווח אבנרי אורי •
הבאים. בגליונות חפל״ך,

 הבאלטי. בים משותף גרמני־דני פיקוד להקמת הצבאי החוזה סדר־היום על עמד בדנמארק
ותוקפנית. ממשית אופוזיציה נגדו יצרה לא מפלגה שום בו. תמך בפרלמנט גדול רוב

 בארץ, מכבר לא ששהתה רבע־יהודיה, צעירה לאשר, שנשא צעיר, דני צייר בחברת
 הסופרים של בבתי־הקפה — זה מקסים עם של האינטליגנציה נפגשת שם במקומות עברתי

 בשצף־ גינה שלא אחד איש אף שמעתי לא הלומד. הנוער של בבתי־המיפגש והאמנים,
 ואף גדול נצחון עתה זה הנאצים נחלו בר, הדרומית, השכנה עם ההתקשרות את קצף

לממשלה. נכנסו
 ממשלת לאו״ם. האדומה סין של קבלתה בעיית היום סדר על עמדה בארצות־הברית

 לכך מתנגדת הטיפש־עשרה, בני ברוח בלתי־מבוגרת דעת־קהל המייצגת ארצות־הברית,
 מחייבים ארצות״הברית של הריאלי הפוליטי והאינטרס הצדק שההגיון, אף — בחריפות

הבינלאומי. לגוף העממית סין הכנסת את
 עמדת את נואשת בחריפות גינה שלא אחד הגון אמריקאי אינטלקטואל אף שמעתי לא

 המסתודדות הרבבות מבין ואמנים סטודנטים במסיבות־קוקטייל, ידועים סופרים ממשלתו.
 את חופשי באופן הביעו כולם — פרטיות במסיבות ומהנדסים רופאים ווילאג׳, בגריניץ

 גורמים של לאינטרסים ומשועבד הורה־סכנות, מטופש, הוא הממשלתי הקו כי הדעה,
בשעתו. לאייזנהואר רחשו שהם הבוז עם גובל קנדי לג׳ון היחס אלה, בחוגים חשוכים.

של ״מסעי־החרות״ מפואר: במיבצע פעיל חלק לוקח עצמם האנשים מאותם חלק
 מדי יוצאים הם בארצות־הברית. הגזעית ההפרדה נגד ושחורים, לבנים וצעירות, צעירים

 הסיכון את מדעת עצמם על בקבלם ההפרדה, קיימת בהם המקומות את להשבית שבוע
בבתי־הסוהר. וכליאה נגדם המונית אלימות של

שהיא. מפלגה כל עזרת ללא לבדה, האינטליגנציה עמדה האלה, המאבקים בכל
 ציבורית סערה שעה אותה התחוללה בה לבריטניה, הגעתי עמי, אלה רשמים נושא בעודי
 לצבא חיוני נשק לספק שלא והחליטה שלה, מפלגתה חברי ללחץ נכנעה הממשלה אדירה.
בקאטאנגה, לשעבר האו״ם נציג בטלביזיה הופיע שעה אותה בקאטאנגה. הלוחם האו״ם
נגד רבים חודשים מזה פועלים הבריטים כי וגילה רב־רושם, אירי או־ברייאן, קונור

 הלחץ תחת פועלת הממשלה כי ספק כל היד, לא צ׳ומבה. של משטרו ולמען האו״ם
 רודסיה ממשלת וידידי הימניים, האו״ם שונאי בקאטאנגה, הלבן ההון בעלי של המשולש

הנידון). (ראה
 כמעט העתונות, זו. קנונייה נגד העם את להזעיק מגדרה יצאה לא הרשמית האופוזיציה

 יום מדי ופירסמה ביותר, המחפירה בצורה ההון של לאינטרסים נמכרה הכלל, מן יוצא ללא
 לחלוטין מסולפת תמונה קיבל בכללו הבריטי העם האו״ם. פעולות על נוראים תיאורי־זודעה

המאבק. מהות על
 הסוגים, מכל האינטלקטואלים אישי־הציבור, שפגשתי, הרבים העתונאים כל כמעט אך
 בוז באותו וכמעט עמוק, בבוז מק־מילן על דיברו הם בשצף־קצף. הממשלה קו את גינו

 ועם האו״ם עם היה ולבם או־ברייאן, היה גיבורם האומללה. מפלגת־ד,עבודה על עצמו
האפריקאית. תנועת־השיחרור

 במסע־ פעיל חלק והסטודנטים האמנים האינטלקטואלים, מטובי רבים לקחו שעה באותה
 וסכנת־ אי־נוחות עצמם על קיבלו הם הגרעיני. החימוש נגד ראסל הלורד של ההתנגדות

עצמו. בעד מעיד האידיאליסטי שרעיונו יחיד״במינו, במיבצע להשתתף כדי מאסר,
 האמנים מן עשרות כמה פגשתי ההפגנה אחרי בצרפת. הדמים יום — אלה כל ואחרי

 אחרי וחבושים. פצועים היו מהם רבים לה־קופול. במסעדת ביותר, הידועים והסופרים
 ישראלי, שהנני מאחר טובה. צרפתית בארוחה לבם את סעדו הם והקרב, המתיחות שעות

השגיאות על טוב בלב שאלוני הבריטים, מימי עוד להפגנות למומחה נחשב ישראלי וכל
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