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 לעלילת־ לודו טריבונה חוזר עכשיו נובוטני.
 שלא לחשוב היה שאפשר מהתקופה כזב

עוד. תחזור
 ,תפקידו־ את רואה שהציונות זה שני: דבר
 נגח לבסים־מלחמה המזרח־התיכון את להפוך

 הסוציאליסטיות. והארצות ברית־המועצות
בכללותה. ישראל על עלילת־דם כבר זאת

 מאחורי עומדים שהציונים שלישי: דבר
 בין טריז לתקוע כדי בווארשה, ההפגנות

 כמה עד האינטליגנציה. לבין הפועלים מעמד
 הבירוקרטיה דווקא — מרחוק כאן לנו שידוע

 הפגנות שאירגנה היא בפולין, השליטה
הסטודנטים. נגד פועלים

 מהמקורות שאובות זד. מסוג האשמות
 כאירגון־סתרים היהודים הצגת של הדלוחים

נפ מעשים ומבצע מזימות החורש עולמי,
העולם. אומות כל נגד שעים
 המיפלצתיות את מייחסים שהיו זמן היה
 ליהודים, זה אחרי כדת, ליהודים, הזאת

ל מחוץ היא שאנטי־שמיות מכיוון כלאום.
 השולל הקומוניזם,' של האידיאולוגי תחום

 משתמשים גזעית, או לאומנית איבה כל
בתח ״ציונות״ בכינוי החוטאים־לקומוניזם

 הישראלי. או היהודי לדחליל ליף
★ ★ ★

* ת ך עו ר או ן מ לי פו ל ניתנים אינם כ
הקומו בתנועה שמתרחש ממה הבדלה | ו

 הקצף את להוריד ואם הבינלאומית. ניסטית
 סוער תהליך מתחולל הרי המים, פני שמעל
 המיש־ של לדמוקראטיה מאבק של מאוד
 מאבק ושל — מזה הסוציאליסטיים, טרים

קומוניס ומפלגה מפלגה כל של עצמאותה
 מזה. עולמי במרכז ואי־תלותה טית,

להבהיר: רוצה אני
 — הסוציאליסטית הכלכלה של התפתחותה

 והאוטומציה התיעוש של הגדולות ההצלחות
 הפועלים ששיתוף כזה, לשלב הגיעה —

 של הכרח נעשה המשק, ובניהול בתיכנון
 דמוקראטיזציה מחייב זה הנוספת. התקדמותו
 לצ־ עד ומוליכה בבית־החרושת המתחילה

 הבלתי־משוערים ההישגים גם מרת־המדינד״
 הסוציאליסטיות, בארצות ההשכלה הפצת של
 לכך גרמו והתרבות, המדע התרחבות של

 הפכו! והיצירה הביטוי המחשבה, שחופש
 של נוסף קידום בשביל אובייקטיבי להכרח

חיי־התרבות.
.20ה־ בוועידה בברית־המועצות, התחיל זה

 לא אבל נבלם, נעצר, שזה לכך סיבות היו
 לעבר, חזרה של אפשרות להניח ואין בוטל,

סטאלין. לתקופת
 לברית־המועצות מוגבל זה אין אבל
 בצ׳כוסלו־ קרה מה ונראה נצא הנה בלבד.
 של סיסמה בפולין כיום שהוא מה בקיה.

 אוי מפזרת שהמיליציה מפגינים, סטודנטים
 לקו־מנחה — כיום כן גם — נעשה תם,
בצ׳כוסלובקיה. החדשה ההנהגה של

 סטודנטים של הפגנות היו בפראג גם
בפניהם. התנצלו ואחר־כך שפוזרו,

ההיס התהליך לגבי אופטימי אני לכן
 הסוציאליסטיים המישטרים כי הכללי, טורי
מא עיקבית, דמוקראטיה של דרך על יעלו

 בלי ניצחון־ר,סוציאליזם ייתכן שלא חר
הדמוקראטיה. פריחת

 ארץ כל של עצמאותה לגבי גם אמור זה
 קומוניסטית. מפלגה וכל סוציאליסטית

★ ★י ★
• לד ך ה י כ ר ת מ הקו המפלגות מספר ו

 על לקבל מוכנות שאינן מוניסטיות 1 !
 ההדרכה את כלל, ובדרך מלכתחילה עצמן,

המפ של ולא הסובייטית המפלגה של לא
 להסכים הן יכולות כי אם — הסינית לגה
 הן אבל עניינים. וכמה בכמה עמדותיהן עם

 בכל העצמאי השיפוט את לעצמן משאירות
 הביל־ הסמכות את ובעיקר — ועניין עניין
 שנוגעים בעניינים דרכן את לקבוע עדית
בארצותיהן. הפועלים ולמעמד לעם

 שהיוותה — בודאפסט בוועידת גם אכן,
 הקומוניסטי המחנה של חלק ללכד נסיון

 השתתפו לא — אחת מפלגה של בהגמוניה
 מתוך למשל: רבות. קומוניסטיות מפלגות

 סין, שבע: נעדרו סוציאליסטיות ארצות 41
 . יוגו־ אלבניה, הצפונית, קוריאה וייאט־נאם,

רומניה. — ולבסוף קובה, סלביה,
הקומו המפלגה לגבי גם קובע זה דבר
 מחרימים שבו במקום הישראלית. ניסטית
 או המוחרמים, היחידים איננו — אותנו

 לא כולם, יהיו שבו ובמקום המחרימים.
 בבו־ אפילו אנחנו. גם נהיה שלא יתכן

 אי־הזנד נגד קולות־מחאה הושמעו דאפסט
מק״י. של תה נ

 הבירוקרטית. שהגישה מיקרה, זה ואין
 ואנטי־ אנטי־ישראלית גם היא השתלטנית
 לדמוקראטיה שהנאבקים בעוד מק״יסטית,
ב הקומוניסטיות המפלגות של ולעצמאות

 הצודקות; לתביעותיה הבנה גם מגלים עולם
ישראל. של
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במדינה
צבא

העיקר:
ט פל מי ה א־ ס בי

ה אחת הם הלואן של מיפעלי״האוויריה
 בבית־ שם, מצרים. של הקדושות פרות

 אלוף של בהנהלתו '/ש׳,35 מספר חרושת
טכנ מאות שלוש מייצרים שישיני, כמאל

 מטוס־ את מצריים פועלים ואלף זרים אים
במהי לטוס שנועד ,300הא־ העל־קולי הקרב

הקול. ממהירות כפליים של רות
בהנ צוות, עוסק המטוס, לייצור במקביל

בפי ברנדנר, האוסטרי הפרופסור של הלתו
 טהרת על כולו למטוס, סילוני מנוע תוח

המצ טענו לפחות, כך המצרית. התוצרת
 התקדמותה את בהבליטם — עתה עד רים

רע״ם. של האודירית התעשייה של המהירה
 כשהופיע, מצרי. או ספרדי־כריטי

 הבריטי התעופה שנתון ,1968 בתחילת
 ביותר המוסמך לפירסום הנחשב — ג׳יינם

 מטוס־ הוצב — התעופה בתחום בעולם,
ורוד. כל־כך לא באור המצרי היוקרה

 איננו בכלל המטוס כי התברר ראשית:
 מהנדסי על־ידי בספרד, פותח הוא מצרי.
 השישים. שנות בתחילת עוד היספאנו, חברת

ב ניבנו שלו הניסויים אבות־הטיפום שני
 עדיין ייצר לא עצמו המצרי והמפעל ספרד
אחד. מטוס אפילו

 אורפאוס סידלי מסוג הוא המנוע שנית:
 את עברו תא־הטייס ומיתקני הבריטי; —

 שלי האוויריה במעבדות שלהם ניסויי־הקרקע
בבריטניה. יאוזייל,
מסו אינו בכלל 300הא־ כי מעריך, גיינס

 הנוכחי. במצב? מהירות־הקול, את לעבור גל
המ מפתח אותו ק״ג, 2200 של כוח־הסחב

 על־ למהירויות להביאו מסוגל אינו ניע,
קוליות.

פרו את לדובב גם הצליח כתב־ג׳יינס
 מנוע־העתיד כי שהודה, — ברנדנר פסור

ש מחלקים בעיקרו, מורכב, ״יהיה המצרי
 בארצות־המערב.״ יוצרו

 כיסא- היטב. המצרים דאגו אחד לדבר
 ומי ,בריטי שלהם מטום־העתיד של המיפלט
 הטוב כיסא־המיפלט — בייקר מרטין תוצרת
בעולם. ביותר והנוח

דנטים1סט
 מן המורדת

הכרמל
 נהיה דבר, שום יעזור לא נשבות. ״אנחנו
 יצאו לא אלו מילים לשבות.״ מוכרחים

 מ־ או מיקצועי, סטודנטים מנהיג של מפיו
אוני בכל המצוי חצי־מיקצועי, חרחר־ריב

 המהפכניים הדברים את בעולם. ברסיטה
תל פלדות, כרמלה יפהפיה, נערה אמרה
 לארכיטקטורה בפקולטה שנייה, שנה מידת

התארג בראש העומדת שבחיפה, בטכניון
הסטודנטים. נות

 נגד להתקומם החליטו וחבריה כרמלה
 בפא־ הנהוגה המיושנת, שיטת־הלימודים

 ״מטילים בטכניון. לארכיטקטורה קולטה
 הסמסטר, בתחילת פרוייקט, לעשות עלינו

הסמס כל משך לנו עוזרים או עוקבים לא
 אותו, מגישים שאנו לאחר ואחר־כך, — טר

כרמלה. מתלוננת טוב!״ לא שהוא אומרים
כר בטכניון. המוכרת החתיכה

בנ בעלי־פנסיון אמידים, להורים בת מלה,
 המוכרת לחתיכה שנתיים, תוך הפכה, תניה,

 שהיא גילתה גם היא בחיפה. הטכניון של
סטו ועד ״הקמנו ואני חברי כשמה: חזקה
 הפא־ דיקן עם המאבק את שינהל דנטים

 להיות רציתי לא אני אומרת. היא קולטה.״
 מאחרי להילחם לי נוח יותר הרבה בוזעד.

 החוטים את למשוך יכולה אני אז הקלעים,
רוצה.״ שאני איך

 של דירת־הסטודנטיות הפכה גם לכן
 למטה- ,בחיפה גאולה שברחוב כרמלה,

כש בה, ויצאו ניכנסו סטודנטים המיבצע.
הדי בתוך נלהט־מה. חמור, סבר פניהם על

 נהגה אותו למישנהו, קפה ספל בין רה,
 הסיגריות, לענני־עשן מתחת כרמלה, להכין
 לדי- הגיש אותן תביעותיו, את הוועד הכין

לאל שיטת־הלימודים שינוי קן־הפאקולטה:
 בסמסטר שניתנו הציונים והעלאת תר,

האחרון.
 פרצה הוועד של הראשון הכינוס למחרת

וה החמישית השנה תלמידי בין אף סערה
העומ אלה, סטודנטים בפאקולטה. אחרונה

 לארכיטקטים אחת, שנה בעוד להיהפך, דים
ציוניהם. את לקבל כדי התאספו המניין, מן

 אחד אף קיבל לא הסטודנטים 80 לתדהמת
 ־100ס/ס( א׳ — ביותר הטוב הציון את מהם

 אשר מתוכם, ,46 ניכשלו זאת, לעומת ).90
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בילר ישראליים, מולדת ־ שירי שר הוא
 השומר את רצח מי יודעים תם ^
| \ ץ  המורה שאלד, מאבו־גוש?״ הדרוזי /

 אותם ,בני־כיתת־ר,אולפן את בן־ורד תמר
 התלמידים ״אחד בירושלים. מדריכה היא

זאת!״ עשה שלנו שבכיתה
ה מבוגרים, אנשים כולם — התלמידים

יש — בירושלים בבית־העם עברית לומדים
 הנאשם אל־נמרי, כמאל כי פעורי־פה. בו

 אבו־ ליד חניון־מקורות על השומר ברצח
 על וחביב — לכולם היטב מוכר היה גוש,

שבכיתה. הבנות על בייחוד רובם.
 וכחול־ נעים־הליכות נאה, גבר ),28( כמאל
 ועם התלמידים עם להתיידד הצליח עיניים,

 ומפקד כסוכן נתגלה בו ליום עד המורות.
 כשהוא נתפס אל־פאתח, אירגון של בכיר
 האירגון, של העליונה למפקדתו דו״ח מכין

באבו־גוש. פעולת־הרצח על מוסר הוא בו
 יושב אל־נמרי כאמל שבועיים. עברו מאז

למשפט. יועמד במעצר,
 כי ישראל תושבי יווכחו יישפט, כאשר
המפק אחד של פרשת־חייו רק לא לפניהם

 אל־פאתזז אירגון־החבלנים של הבכירים דים
 של וקורע־הלב הטראגי גורלו גם אלא —

 שתי בין עמים, שני בין הקרוע אדם
נאמנויות.

ל בעקיפין גם שגרם האיש כמאל, כי
 ש־ כשבית־משפחתו — בינלאומית סערה

 פוצץ, ג׳וז ואדי המיזרחית בשכונת־הפאר
 ולאם — ערבי לאב בן הוא — בירושלים

יהודיה.
 שב־ הראשון כמאל היה שכזה, בתור

 בקפידה ניסה, אשר הערביים אנשי־המחתרת
 כדי הישראלי, בציבור להשתלב ובזהירות,

קיצוניות. בפעולות־חבלה מתוכו, לפתוח,
★ ★ ★

עמים שני בין
ד י *י ם *  ה־ שילטונות בידי היתפסו ע

טחון, בי  אדם כי אל־נמרי, כאמל טען ^/
 ממדרגה ציבורית ישראלית כאישיות המוכר

אחי־אמו. דודו, הוא — ראשונה
עו הכחולות העניים בעל החבלן הצהרת

 מביא הזה העולם שמועות. של גל ררה
 אל- של המלא סיפורו את לראשונה, בזה,
 ה־ את המאפיין סיפור גם שהוא — נמרי

 בצד זה החיים העמים שני של טראגדיה
בארץ־ישראל. זה,

 שנות בראשית — הסיפור של תחילתו
 שערים מאה החרדית בשכונה השלושים,

 עלייתו אחרי קצר זמן זה היה שבירושלים.
משפח כאשר הגרמני, לשילטון היטלר של
מ ארצה עלתה קליינר יעקב הרב של תו

 כ־ לה בחרה החרדית המשפחה זו. ארץ
נש בה דתית־מובהקת, סביבה מקום־מגורים

 היהודי הגיטו של המיוחדת האווירה מרה
בגולה. שהכירה
 ושלוש בנים שלושה היו קליינר ליעקב

 הוא עילוי. היה משה, שבהם, הבכור בנות.
 בית־ספר סיים שבצרפת, בשטראסבורג נולד

 בו מקום — שבגרמניה בקארלסרוה תיכון
 של בישיבות ולמד — המשפחה ישבה

. מיין. הנהר שעל ופרנקפורט היידלברג
 במיוחד נטו לא יותר הצעירים הבנים

 לאחר בייחוד נמשכו, התורה, לימוד אחר
הג חילוני. אורח־חיים אחר לארץ, עלייתם

 של הבכירה הבת מכולן לעשות דילה
קליינר.
 למדי, נפוץ חזיון זה היה תקופה אותה

שהערבים ירושלים, של הדתיות בשכונות

ש אל־נסרי, כמאל אל־פאתח, מנהיג של היהודיים דודיו שנידווים עת
 נראה מימין, הביטחון. כוחות על־ידי ימים שבועיים לפני נתפס

בירושלים. המיזרחי בנק מנהל קליינר, משה משמאל: עובדים. שיכון ממנהלי קדרון, אברהם

אל־נמד•

 אלו, שכונות תושבי עם בקישרי־מיסחר שבאו
 רבים במיקרים החרדים. בנות אחרי יחזרו

 שני בני בין בנשואין אלה חיזורים הסתיימו
העמים.
מ שעלו בנות־החרדים דודקא מאלף: פרט
 ונישאו הערבים אחרי שנמשכו הן גרמניה

 היא קליינר. משפחת לבת גם אירע כך להם.
 אל־דין סאלח בשם ערבי צעיר אחר נמשכה

עומדת היא כי למשפחתה הודיעה אל־נמרי,

 תחילה הגיבה, הדתית המשפחה לו. להינשא
 את מהבת למנוע ניסתה כמובן, בחריפות,
ב מדובר שהיה למרות — לערבי הנשואין

וה המכובדות המשפחות אחת של בנה
בירושלים. ביותר עשירות

★ ★ ★

זנבות עם ילדים
 השושלות אחת היא אל־נמרי מדלת ך!

 הפלסטינאים. הערבים שבין הגדולות | (
 החו־ חמולות מאשר פחות התפרסם שמה

 לא שבניה משום הנאששיבים, או סיינים
 מירצם כל את הקדישו בפוליטיקה, עסקו

צבירת־נכסים. אחד: לנושא
 אל־נמרי חמולת של המשפחות 800 בידי

 דונא־ אלפי עשרות תקופה, אותה התרכזו,
 עתה שמכונה במה חקלאית, קרקע של מים

 של רבות מאות ועוד פרוזדור־ירושלים,
 עצמה. בירושלים עירונית, קרקע דונאמים

 חלק בניינים. עשרות בידה היו זאת, מלבד
 בעיר- היהודים ברחוב המיבנים מן ניכר

לנמרים. שייך היה העתיקה
 בני־ השלימו לא זה, מכובד מעמד למרות

 לצעיר החרדית בתם של נשואיה עם קליינר
 כפקיד שלו הקאריירה את שהתחיל הערבי,

 ל־ אחר־כך הפך בירושלים, במשרד־הטאבו
 אחריה ישבו נשואיה, לאחר סוחר־קרקעות.

 היא הדתיים והבנים האב לגבי שיבעה:
כמתה. נחשבה

 קליינר. במשפחת היחיד הקרע זה היה לא
 מצוות את הצעירים הבנים נטשו לימים,

 כתוצאה דבר. לכל לחילוניים הפכו הדת,
בני־המש־ בין וחריף עמוק קרע נוצר מכך,
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