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 ועת־ד,ציבור על נטוש דין? ח אפל! **
 האש לשאלה: מסביב המערבי, בעולם {*ן

 מבצעת ערביי־השטחים, את מדכאה ישראל
 אימפריאליסטי כרודן נוהגת מעשי־זוועה,

מסורתי?
האירופי השמאל את לשכנע המנסים ואלה

 הם הדבר, כך שאומנם הבלתי־קומוניסטי
ישראלים. דווקא

 עם חדש, לשיא זה מאבק הגיע השבוע
 שגרירות ליד מפגינים 60כ־ של הופעתם
כר שנשאו המפגינים, בין בלונדון. ישראל

של במאבק־השיחרור ״תמכו כגון זות

בלוד בווא־הנאשמיס טועמה חליל
 טועמה חליל של דינו נחרץ עצם, ך•

 בתחנת פיו, את פתח שהוא ברגע
 אנשים: שני ישבו לפניו בירושלים. המשטרה

 מיוחדים, לתפקידים הקצין סביר, שמעון פקד
 שחורות משקפי־קרן מרכיב צנום, וגבר

 אירגון מראשי אחר כליפה אחמד — ועבות
הערביים). (הלאומיים אל־ערב אל־קאומיון

הת מזכיר טועמה, נתן הקצין, לטענת
 מחסה בישראל, הערביים הסטודנטים אחדות

 על־ מבוקש זה כי שידע למרות לכליפה,
 שעון באותה והנה, ישראל. משטרת ידי

 ההופעה בעל הקצין עימת מוקדמת, בוקר
מת צפון־אפריקאי בניב והדובר המטופחת,

כליפה. עם טועמה את נגן,
 ששהה המיזרחית, ירושלים יליד — כליפה
 ששת־ מלחמת אחרי ארצה וחזר בסוריה
 בביתו התאכסן אמנם כי סיפר, — הימים

 אף הוא המערבית. בירושלים טועמה, של
 במיקרה — לומר הסכימו שניהם כי הוסיף,

 היותו על דבר ידעו לא כי — שייתפס
המשטרה. על־ידי מבוקש

 שתורגמו כליפה, לדברי הקשיב טועמה
 פעם, משטרה. סמל בידי ונרשמו לעברית

 אותו תיקן בתירגום, הסמל טעה כאשר
 הסכים הפגישה, ניגמרה כאשר טועמה.

 בוקר באותו שסיפר מד, לדבר. הישראלי
 רב ספק הותיר לא שוב בינואר 8ה־ של

 . משפטו. תוצאות לגבי
ל־ שחוגשה פפי ההודעה, זוהי

בישר לערבים שוות ״זכויות הפלסטינאים״,
יהו היו טועמה״ לחליל ו״משפט־צדק אל״
אחדים. וישראלים רבים דים

יש היה ההפגנה של העיקרי היוזם גם
 צייר־ בערך, 40 בן צבר, שמעון ראלי.

 לפני נסע ספרי־הומור, וכותב קאריקטורות
 להזעיק מייד החל שם לאירופה, כחודשיים

ישר פעולות נגד השמאלית דעת־הקהל את
המוחזקים. בשטחים אל

 עקיבא ישראלי, ומתמחה סטודנט עם יחד
 שייך לה קבוצת־מצפך, איש שהוא — אור
 טועמה חליל הערביים הסטודנטים יו״ר גם
היש ״התנועה המתכנה משהו צבר הקים —

השטחים״. סיפוח נגד ראלית
 שניהם אנשים, שני עוד הצטרפו אליהם

מצרי־ עיתונאי בלונדון, במקצת: תימהוניים

 בזמנו ביקר אשר גאלי, ודאגי גולה, קופטי
 מזועזע חזר משרד־החוץ, בהסכמת בארץ

 — ובירושלים הישראלי! הכיבוש מעוצמת
 והמרבה מגודל־הזקן עומר, דן המשורר

 בסיגנין האמריקאיים, הביטניקים את לחקות
מעשיו. של ובהפגנותיות דיבורו

★ ★ ★
גלוי משפט

 אירגונים של לשורה פנו ואור כר **
ושמא פאציפיסטיים וצרפתיים, בריטיים

הברי סרבני־המלחמה שבועון ביניהם: לניים.
 של מיסודו ה־ססז, ועדת ניוז; פ|ים טיים

 שחדל ראסל, ברטראנד הישיש הפילוסוף
 ׳!60,־ד שנות של במציאות מלחיות מכבר זה

ומספר איי, פרייבט הסאטירי והשבועון

 יומיים וכעבור אצלו, שאחזור קבעתי
 בערבית חוברת לו והבאתי אליו חזרתי

 סוציאליסטים אירגון מצפן מטעם שהוצאה
 של הדמוקרטי מהעיתון אחד וגליון בישראל,

 הזה העולם של גליון כן גם שלישי. כח
 שלוש לפני מאמר כתבתי אני שבו בערבית,

 הארץ. ערביי של גיוס־חובה על בערך, שנים
 רוסטום של לדעתו התנגדתי הזה במאמר
 הארץ לערביי גיוס־חובה להנהיג בסטוני
 שהסיכסוך הנימוק וביניהם טעמים, מכמה

 ולא לאומי סיכסוך הוא הישראלי־ערבי
 מוכן לא אני לאומיות ובמלחמות אידאולוגי,

 שהוא לי אמר הוא פעיל. באופן להשתתף
 את לקרוא זמן לו ואין בחנות עסוק איש
מה אשר חבר לו יש אולם הזה, החומר כל

 את לישב אי־אפשר לאומניות, או לאומיות
מי... סיכסוך הוא שבעיקרו הםיכםו|ך,, לאו

 בשעות המולד, חג לפני מספר ימים
 אלי בא בירושלים, בביתי בהיותי הערב,
 לדירה, שותפי נוכח היד, לביקור. אחמד
 בתי־ספר, בעיות על שוחחו שניהם תמים,
לאפ בנוגע שיחה החל אחמד וכד. חינוך
ביש הערביים בתי־הספר שביתות שרות
 ידבר שלא לאחמד ברמז הודעתי ואני ראל,
 שלא פוליטיים מובהקים בעניינים איתו

 הממשלה. בשרות עובד שהוא בפרט יסתבך,
 באימון מתייחם לא שאני לעצמי אמרתי וגם
 על לשוחח מסוכן וזד, המדינה, לעובדי רב

.בנוכחותו וכדומה שביתות ענייני . . 
או זה בוויכוח ימשיך שלא לאחמד אמרתי

 מכלי כדוד, הצכאי בית־המשפט
 נג־ בי יטענו סניגורו או שטועמה

:איומים או לחץ תחת כתח
★ ★ ★

 אולם רמה, בכפר גרים וחולי ני ^
באוני הרביעית השנה זו לומד בהיותי

 לי השכרתי בירושלים העברית ברסיטה
 משלם אני בירושלים. 29 שחל ברחוב דירה
 כגון שוטפות להוצאות בנוסף לירות, 140

ב מורה מתגורר איתי וכו׳. חשמל טלפון,
בהוצאות. מתחלקים ושנינו מנצור תמים שם

 ספטמבר, בסוף או ,1967 אוקטובר בחודש
 תושבת שטיין, דינה בשם ידידה עם ביקרתי
 חזרה וכעת בארץ בביקור שהיתר, גרמניה

 רצתה דינה המיזרחית. בירושלים לגרמניה,
 בחלון־ראווד, ראינו סוודר. במתנה לי לקנות
 ושם לחנות נכנסנו בעינינו. חן שמצא סוודר

 שמו כי זה אחרי לי שנודע אדם פגשתי
 והוא לסוודר, בנוגע אותו שאלנו מומה.

למכירה. לא שזה לי אמר
 לאחר שנוצר למצב בנוגע לדבר התחלנו

 ראיתיו אחד מצד ששודד,ימים. מלחמת
 הסברתי כנה. בן־אדם הוא שני ומצד פחדן,

 בארץ, לרשותנו העומדות האפשרויות את
 וזה דבר כל נגד להפגין אפשרות כגון

דמו מבחינה שאנחנו לו להראות במטרה
 הישנים, שאנחנו מה מסתירים לא קרטית

בארץ... מותר וזה

ו ו ה111נו
החומר. את יקרא והוא ויתכן בדברים עניין

 בשם ערבי סטודנט עם הפגישות באחת
 שערביי אמרתי ובה ברוממה, הגר סעד נביל
 מה את מדגישים שלא כיוון בסדר אינם הגדה
 מבריקים אנשים ראיתי ולא חושבים, שהם
 שהוא אמר נביל אז בארץ, אצלנו שיש כפי

 וישרים, משכילים אינטליגנטים אנשים מכיר
 מהם, אחד עם הכרה לי לעשות רוצה והוא

 הזמין יומיים כעבור כבר. אותו הכיר שהוא
 מכן ולאחר אחמד׳ שמו כי לי ונודע חבר,
 בעל ושזהו כליפה אחמד שמו כי לי נודע

 הסוודר. את לקנות עמדתי בה החנות
★ ★ ★

* חו אז * ת פ ת  נהגנו יחסים, בינינו ה
 לקחתו והחלטתי בבתי־קפה להיפגש [*/

 לאחד לקחתיו וביניהם יהודים חברים לבקר
 היכרות ביניהם ועשיתי מטצפן, משה בשם

 לעשות יכולים הם להיפגש וירצו שבמידה
 דינה חברתי עם ניפגש גם הוא בלעדי. זאת

 מהשיחות מטרתי כל בגרמנית. ושוחחו
 שהגישות עוד שכל לו להראות היתד. בינינו

גישות הן וערני היישראלי הצדדים של

ב תמכה שמשפחתו כיוון תמים עם בהצעות
בבחי רפ״י במפלגת שתמכה חשלום רשימת

וישנו; ניגמרה השיחה ואז האחרונות. רות
 לפני בטירה. להוריו נסע תמים למחרת

 באותו החג. אחרי שיחזור לי אמר יציאתו
 אחמד היום, את בילינו נסע, תמים שבו יום

סרט. ראינו ובערב בירושלים, ואני כליפה
 אחמד לי הראה למחרת, או יום באותו

 שבו פוסט, ג׳רוסלס בעיתון שפורסם מאמר
 שאלתיו קובעה. תייסיר של מעצרו הוזכר

 שהיד, פלסטינאי, מנהיג שזה לי אמר זה, מי
 והוא ערב, למדינות מחוץ בעיקר פעיל
 בא מזמן לא שהוא לי סיפר האישי. חברו
 שהגיע, טעות עשה ולדעתו לפעולות, לארץ

אנ הרבה על־ידי מוכר שראשית־כל מכיוון
 — ושנית ישראליים. יהודים ובעיקר שים,

 מתאים מקום חוסר עקב בא ומעצרו נכשל,
וה וידידיו למשפחתו, פנה הוא לאיכסונו.

עליו. הלשינו שכנים
★ ★ ★

 ו־ אחמד המשיך הזדמנות אותה ך•
 אם בי נעצר, קובעה רק שלא סיפר -4

נעצרו. לקבוצה, השייכים שלו, חברים הרבה
1*


