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שיים.
 נשאו הם בהפגנה. הופיעו אלה כל

והאנטי ״הציונות כמו סיסמאות בידיהם
 את ו״בטלו תאומות״ אחיות — שמיות
הבריטיות!״ חירום שעת ׳תקנות

 שבפי אחרת דרישה היתר■ יותר מפתיעה
גלוי, במשפט טועמה את לשפוט המפגינים:

 שמישפטו רק היתד, הצרה פתוחות. בדלתיים
 פתוחות בדלתיים נתקיים אומנם טועמה של

מיסגרת). (ראה
★ ★ ★

גאנגלית אבל נימאס
 רגי־ בהפגנה הסתפק לא צברי מעוז ***

בלבד. לה \1/
 הוא חבריו ויתר אור עקיבא עם יחד

 כתביעת בלונדון לאחרונה הוציא־לאור
ישרא חדשות השם את הנושא משוכפל,

 בשפה כולו כתוב — אימפריאליות ליות
האנגלית.

 מכתבים קאריקטורות, של אוסף זהו
 ורשימות למערכת, אמיתיים או מפוברקים
 נימאס, בשם בחד־פעמון ברובן, שהופיעו,
 בירושלים, לאור שהוצא הוא, אף משוכפל

 ושמעון עומר דן על־ידי שנה, כחצי לפני
 הכיבוש על התקפות בצד הכיל, נימאס צבר.

תנאי ללא מיידית לנסיגה והדרישה הצבאי

■שואל נגד מכונינים ׳שואלים
וסתם פאציפיססיס שמאלנים, צועדים בלונדון, ישראל שגרירות ליד

טהורה.* פורנוגראפיה גם — השטחים מכל

 צבר, התאפק לא האנגלי בפירסומו גם *
 אנגלי טכסט בצד הקאריקטורות, באחת צייר

אמק!״ ״קום העבריות המילים את תמים,

 נמו כרזות עם ישראלים
הכבושים!״ השטחים את

שידעו מבלי טועמה,

 ממוכריו חלק הוכו נימאס, פירסום עם
 — החרימה אף והמשטרה דיזנגוף, ברחוב

 בכך גיליונות. כמה — אופייני בחוסר־תבונה
פתב־העת של הלוחמת פעילותו ד,צמצמה

נימאס.

 מייד ״תפנו לפאלסטינים״, עצמית ״הגדרה
 לחליל בלתי־סודי מישפט תבעו המפגינים

פתוחות. בדלתיים נערך הצבאי משפטו כי

 מזכירו זה: שני מינשר חותמי בין
 היהודי• סארטר, ז׳אן־פול של המדיני

 היהודי־ והסופר לאנצמן•; קלוד הצרפתי
 לא־ שנשא שוזארץ־בארט, אנדרה צרפתי
כושית־צרפתית. אשד, מכבר

 לי ענה נעצרו? ואיך פתאום מה שאלתיו
 גם היה זה דבר אל־ערב. מקאומיון שהם
 הזאת התנועה דבריו, לפי מקודם. לי ידוע
סטו בעיקרם ערביים, משכילים תנועת היא

 על המשתרעת פוליטית תנועה וזו דנטים,
 בלבנון. עיתון ומוציאה הערבי, העולם כל

בעיתון. לכתוב נהג שבעצמו סיפר, גם הוא
 ויתר קובעה למעצר בנוגע שיחה כדי תוך

 שישנה לי אמר הוא אחמד, של החברים
 שצויין מה בגלל האלה: למעצרים סיבה
ה נגד פעלו חוסיין שבזמן מפני וגם לעיל,

 מוגבל היה עצמו הוא ואפילו בירדן. שלטון
 החרקה חבר היותו בגלל בירדן, להימצא

התי את מצאו שהיהודים גם ויתכן הזאת,
 כל את מצאו הם הירדנים. בידי שהיו קים

אלה. בתיקים המופיעים האנשים
 שר,אוב־ כיוון לו, לעזור ממני ביקש הוא
ש חשש ויש לא־אוהדת היא בגדה לוסיה
 מסוריה, אלה בעיקר הסטודנטים, יתר יבואו

 שיהיה לדאוג צריך והוא מטרות, מיני לכל
בטוח. מקום יתגלו, ולא טוב מקום להם

| ( •1 בית־המשפט, אולם אל מובא ^ 111*1 ר | * ה סועסח. חליל נשפט בו |
בסקרנות. בו מסתכל המקום את שמילא קהל

 גדולה דירה לשכור מעוניין שהוא לי הציע
 את־ גם ושאני היהודי, באיזור בירושלים,

לש כדי החדרים, באחד קבוע באופן גורר
ל להסתגל לו לעזור וגם הדירה על מור

שפה... בעיקר החדשים, תנאים
 אני לבד, לגור רוצה הוא שאם לו אמרתי

 אנשים עם אבל בהוצאות, להשתתף מוכן
 אוסר החוק — תייסיר כדוגמת יביא שהוא

 שלא לאחר להם. לעזור או לאחסן עלי
 הוא המוצעת, הדירה של עניינים על הוסכם

 — להעצר עלול הוא שגם שמכיח־ן לי סיפר
להמ יוכל וכך אצלי, להישאר מבקש הוא
 להסיעו. אוכל ואני בשעורי־הנהיגה שיך

^
 לגור, לו לאפשר סירבתי התחלה ף

 אצלי נשאר הוא הסכמתי. בסוף אבל
 תקופה במשך ימים. עשרה או שבעה בערך

 והוא אחמד, של במכוניתו הביתה נסעתי זו
 ב־ שחזרתי. עד בדירתי לבדו יחידי נשאר

 תמים, שותפי־לחדר, ואילו חזרתי, 27.12.67
 ,31.12.67 ראשון, ביום אתמול. רק חזר

 ואז ואני, אחמד סילבסטר, במסיבת היינו
תו... ללכת מעדיף שהוא אמר לבי

 ממנו קיבלתי שלא ימים שלושה כעבור
 קיבלתי ולא לחנותו צילצלתי ידיעה, כל

 בו לנהגות, לבית־הספר ניגשתי תשובה.
את נעצר. הוא כי לי נודע ושם לומד, הוא
ש כפי הכל את סיפרתי ולא נעצרתי מול

 רוצה גם אני עייף. הייתי כי עכשיו, סיפרתי
 אצלי התגורר בה התקופה שבמשך להוסיף

 להעצר, עלול שהוא כידוע, לי, אמר אחמד
 לא שהוא לאמור עלינו ייעצר, וכן ובמידה

 ומיון קא לחרקת משתייך שהוא לי סיפר
 דרוש. שהוא לי סיפר ולא אל־ערב

★ ★ ★
 הסתמי שעליהם טועמה, דברי פאן ד *י

 נתן טועמה כי בטענתה התביעה כה ^
 על־ מבוקש הוא כי ביודעו לכליפה מחסה

ה באירגון קשור הוא וכי המשטרה ידי
 דברים מבעד בישראל. מרי לארגן מבקש

יש ערבי של הגדולה הבעייה נשקפת אלה
כיום: ראלי

 בביטחון לפגוע רוצה הוא אין אחד, מצד
סוכ בקליטת לעזור בתוקף ומסרב המדינה,

ה במישור שני, מצד מחו״ל. שיוחדרו נים
 הנרדף, כליפה לבין בינו היחסים של אישי
 רגשות גוברים שלבסוף עד מתלבט, הוא

הסולידאריות. או החמלה
 אשר בהמולה נבלע זד, מצפוני מאבק

 נבע רובה טועמה. של מעצרו סביב קמה
 בעלת היתד, אחת טענה אולם ידיעה, מחוסר

 בית־ לפני טועמה הועמד מדוע משמעות:
 סיבות לתביעה היו אומנם צבאי. משפט

 בבית־משפט כי אף ויתכן לכך, פורמליות
ו יותר קשה טועמה של מצבו היה אזרחי

 יותר, גדול לעונש להישפט היד, עלול הוא
 בית־ בפני ישראלים של העמדתם עצם אולם

המדי של הטוב בשמה פוגמת צבאי משפט
בחוצלארץ. והן בארץ הן נה

 בבית־המשפט השבוע, שניתן בפסק־הדין,
 חודשי־מאסר, 18 טועמה קיבל בלוד, הצבאי

על־תנאי. 9 מהם

 ישראליות חדשות את שקורא מי אבל
 דן צבר, שמעון כי מתרשם אימפריאליות

 של אדיר זרם מייצגים אור ועקיבא עומר
 לבארי־ יום כל העולים למישטר, מתנגדים

 זאת עושים הם החרות. קידוש על קדות
 — להבין ניתן כך — בלונדון באנגלית,

 חייהם את מסכנת היתר, כזו שביקורת מפני
במדינת־ישראל.

★ ★ ★
עויין שמאל

 עודדה הללו הישראלים של עילותס ך*
ברי אינטלקטואלים של ארוכה שורה ^

 התנגדות של עמדה לנקוט וצרפתיים טיים
 את לפסול בישראל, הנעשה לכל קיצונית

 דיכוי- בין להבדיל לא הרע, עם הטוב
 מוכי־שוביניזם בין התגוננות, לבין כבושים

לסיפוח. המתנגדים לבין
 בין גיבשה, גם ואור צבר של פעילותם

 נאמני מבין קובץ של עמדתו את השאר,
 ״להגנת מינשר לפרסם סארטר ז׳אן־פול
 חותמי־ בין בישראל.״ הערביים האסירים
 רב־ההשפעה מונד בלה שהופיע — המינשר

 של המשפטית יועצתו חלימי, ז׳יזל —
 ידידתו רושפור, כריסטיאן הסופרת סארטר;
 קינן: עמוס הישראלי הסופר של לשעבר
 ב־ לאיסלאם יהודי מרצה רודיסון, מקסים

 ב־ האינטליגניצה בחוגי המקובל סורבון,
ועוד. ובאלג׳יריה; קאהיר

 חסרודההת־ הפעלתם נגד המוחה הכרוז
 חירום לשעת ההגנה תקנות של חשבות

 ״תמיכה על מדבר גם בישראל, ,1945
 — הפלסטיני״ העם של השיחרור במאבק

 המדבר וכל מתכוון. הוא למה להבהיר מבלי
 הפלסטיגי,״ העם של שיחרור ״מאבק על

 מדינת־ישראל״ עם שלום ״תוך להוסיף מבלי
 הסתם, מן להתפרש, העשויים דברים אומר

 מדינה לטובת המדינה, של בחיסולה כתמיכה
הארץ. בכל פלסטינית

★ ★ ★

אוהד שמאד
 העצמאי השמאל של שלמזלו לא ^
 ורק אך מיוצג הוא אין באירופה, ^

יש חדשות ועל־ידי כותבי־המינשר על־ידי
אימפריאליות ראליות
 בטור מונד, לה של גליון באותו ממש
 אחרת, קריאה מופיעה למינשר, הסמוך

 שלום למען ועד־השסאל מטעם שפורסמה
במרחב. מוסכם

 לאומים, ״שני של בקיומם תומך המינשר
 דמוקראטית וב״נוכחות ופאלסטיני״, ישראלי

 תובע הוא הללו״. הגורמים שני מצד
 הפאלסטיני, העם של מייצגת מועצה בחירת
 עם ישיר משא־ומתן שתנהל האו״ם, בחסות

 להתארגנות בקריאה ומסיים הישראלי, העם
 שני בין משא־ומתן לעידוד בצרפת השמאל

הגורמים.

 קבוצתו, חסידי כל בין לבדד, אשר *
 אגב, הפלגים. משני לאחד הצטרף לא

 עם זה לדבר חדלו חלימי רז׳יזל לאנצמן
ש המדיניים חילתך־הדעות בעיקבות זו׳

הישראלית. בשאלה ביניהם נתגלעו

 אך הזעירה קבוצתו ממשיכה בינתיים
 תוך־ עצום. ברעש לפעול, צבר של הקולנית

 שמאל של להתארגנותו מפריעה היא כך כדי
 דמוקראטית ישראל למען עצמאי אירופי

דמוקראטית. פחות לא ופלסטין
שחזר ישראלי השבוע שאמר כפי שהרי,
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 מדריד־ בארץ מחבריו ביקש הוא צבר. אני״)
מעיתו עותקים 500 בעזרתו שיגר טלפונים,

במדינת־ישראל. שונים אנשים אל החדש נו

 לקבל יכולים ערביים־קיצוניים ״אם מלונדון:
 מגע יקיימו מדוע — צבר כמו תועמלנים

 באמת, נאים אך שוחרי-שלום ישראלים עם
 חסד־ בקשר ודוגלים לסיפוח המתנגדים
הפלסטינים?״ נציגי עם התרפסות
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