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 את וראה — הסוחר בצי קצין ״היה
 מנסה באמצעותה הסיסמה זוהי — העולם״

 במישרד־התחבורה המחלקה־להכשרה־ימית
מו שבוע מדי לימאות. הנוער את לגייס

 בעיתונות, במודעות אלה סיסמאות פיעות
 לקציני־ בבתי־הספר למתייצבים המבטיחות

העולם. סביב וסיורים מרתקת עבודה ים
 מהווים עדיין הישראלי בצי־הסוחד כי

 הכד מהצוזת 60ס/ס רק הישראליים הימאים
 מימאים מורכבים האחוזים 40 שאר אוייש.
ואחרים. פולניים סיניים, יווניים,

 למוד- שנענו אותם כי הסתבר לאחרונה
לה עצמם והכשירו בעיתונות, עות־הענק

לר אומנם יוכלו בצי־הסוחר, קצינים יות
 ייאלצו אז שעד אלא העולם, את פעם אות

ביבשה. רב זמן להמתין
ה ההסדר באיחור. יבואו האוניות

 הוא הימיים בתי־הספר בוגרי לגבי מקובל
 לחיל־ מגוייסים הם לימודיהם בתום שמייד

 ניתן הצבאי השירות תקופת לאחר הים.
 בצי־ כקאדטים חודשים תשעה לשרת להם

ה המעשי הנסיון את לרכוש כדי הסוחר,
 קצין־מכו־ או חובל־שלישי של לדרגה דרוש

נות־שלישי.
 ל־ בית־הספר לבוגרי התברר כך השנה,
 בתום לחיל־הים יגוייסו לא כעכו, קציני־ים

החודש. לימודיהם,

 הבוגרים הקאדטים את לקרקע שלא כדי
המח החליטה מעשה, בחוסר זו בתקופה

 להקדים להם לאפשר להכשרת־ימאים לקה
 להעלות המעשי, הנסיון רכישת תקופת את

 ל־ לגיוסם עד צי־הסוחר, אוניות על אותם
צה״ל.

 בצי־הסוחר, כי לפתע הסתבר אז אולם
 מקומות די אין ישראליים, לימאים המשווע

 נמסר בוגרים של רב למיספר לקאדטים.
 כי בעכו בית־הספר־הימי הנהלת על־ידי
לחיל־הים. גיוסם עד להמתין יצטרכו

 במישרד־ להכשרה־ימית המחלקה למנהל
ל משלו הסבר היה פריד, זאב התחבורה,

 להעלות מאמצים עושים ״אנחנו זו: תקלה
 כמה יש אבל אוניות. על הבוגרים כל את

 בארץ שיעגנו לקאדטים, המיועדות אוניות,
 ה־ אחדים. חודשים או שבועות בעוד רק

 עשינו אז. עד להמתין יצטרכו קאדטים
 של נסיון תקופת שאפילו מיוחד סידור
 לקאדטים תאפשר חודשים מתשעה פחות
תעודת־הסמכה.״ לקבל

 כמה מוסיפים פריד, של זה הסברו למרות
 שלא בפירוש לנו .הודיעו לטעון: בוגרים

 בעוד לגיוסנו, עד אוניות על לעלות נוכל
 להשקעה יש ערך איזה חודשים. תשעה

עכ אם שנים, ארבע במשך בנו שהשקיעו
ה על מעשה באפס להסתובב נצטרך שיו

יבשה?״

יורדים
ללא

מישפט
 ואדי- שכונת מבתי שבאחד צר בחדר

 ילדה שעבר בשבוע ניצבה בחיפה, ניסנס
הדקיק: בקולה ודיקלמה, ארבע בת

 למען הלוחמים לאותם / יבוא ״האביב
 / המולדת את המוכרים אותם / מולדתם!

לעולם.״ האביב את יראו לא
ופרקלי סופרים משוררים, — הנסובים

בהת כף מחאו — מישראל ערביים טים
 מהם, לאחד מסיבת־הפרידה זו היתד, להבות.
 קהודג׳י חביב הארץ. את לעזוב שנאלץ
 את לנטוש סוף־סוף, החליטו, נאיפה ואשתו
 זאת לעשות העקשני סירובם למרות ישראל,

לכן. קודם
 נעצר קהוזג׳י חביב בעזה. מיסמכים

 ,1967 ביוני 9ב־ שירותי־הביטחון על־ידי
 מלחמת־ששת־הימים. קרבות של בעיצומם

 חוקי־החי־ של 111 סעיף על־פי נחבש הוא
המאנדטוריים. רום

 מיסמך בגלל שנעצר לו הודיעו כולאיו
 ובו עזה, כיבוש בעת לדבריהם, שנמצא,

 אנשי־עזה. עם שיתף־פעולה שהוא נאמר
 גנרל על־ידי זה מיכתב נשלח לדבריהם

מקאהיר. מצרי
 כל כולל העניין, כל את הכחיש חביב

מדינה של ביטחוני גורם לבין בינו קשר

28

ינה
 קשר על החוקרים אותו שאלו אז שכנה.

שהו בעת נאיפה, אשתו בין אולי, שנוצר,
 נאי־ המצרי. המודיעין לבין באמריקה, תה
 עבירה על שנים כמה לפני נשפטה פה

חמורה. ביטחונית
כזאת. אפשרות גם הכחיש קהווג׳י

 נעצר, שחביב שעה סורית. סוכנת
 מארצות־הב־ בדרכה בלב־ים, רעייתו הפליגה

 כמה ניסתה ליוזן, כשהגיעה לישראל. רית
 לא אך בטלפון, בעלה עם להתקשר פעמים

 ושוב־ — לעצמה חשבה מלחמה, הצליחה.
מא עויין, כגורם נעצר שבעלה בליבה נעה
 קבוצת אנשי עם בעבר, נמנה, והוא חר

הנאצריסטית, אל־ארד
 בעלה. ליד שמקומה נאיפה החליטה מייד

לישראל. הביתה, זסיעתה החישה היא
האו כבש ליד לה המתינו ביוני 15ב־
לח נלקחה נעצרה, היא אנשי־הש״ב. נייה

 נאמר בעלה, היכן לדעת כמדרשה קירה.
זאת.״ יודעים אנחנו ״אין לה:

 אחדים, ימים שנמשכה החקירה, בתום
ה מיסמכים נמצאו שבקונייטרה לה נאמר

 הזר. המודיעין עם קשר לה יש כי מעידים
 משנת ״ועוד המצרי: לא דווקא, הסורי,

.״1961
כבעלה, ממש הכחישה, קהווג׳י נאיפה

ההאשמות. כל את
 וה־ הבעל הגירה. תמורת שיחדור

 30 להם שפסק לשופט־שלום, נלקחו אשה
החקירה.״ להשלמת ״עד יום

 החודש בתום לשנה. הפכו הימים 30
 אדמיניסטרא־ צווי־מעצר השניים נגד הוצאו

 לפני עד — פעם מדי שחודשו טיביים,
ימים. כחודש
 בבתי־ ונאיפה חביב ישבו תמימה שנה
ה המאנדטורי, הסעיף לפי נפרדים, סוהר

ממו זמן מכתב־אישום. או משופט מתעלם
 שם ברמלה. המרכזי בכלא חביב ישב שך

 ואף בו להתגרות לדבריו, סוהריו, נהגו
 שנים אותי שיחזיקו ״חשבתי אותו. להכות
 לסעיף בהתאם מישפט, ללא בכלא רבות

החודש. חביב נזכר ,״111
 ושוב, שוב לחקירה. הוזמן אף לעיתים

 לקבל ״העומדת מאשתו, להתגרש לו הוצע
 כבר זה בשלב כמרגלת.״ שנות־מאסר חמש

המצרי. במודיעין קשור שהוא טענו לא
 זמן, באותו ממש נאמרו, לנאיפה אבל
בעלה. אודות דומים דברים

לק ניסו לזו, זה נאמנים נשארו השניים
שלחצו, — פרקליטיהם דרך קשרים שור

קהורג׳י ונאיפה הביס מהגרים
ללוחמים* / יבוא ״האביב

להע שילטונות־ישראל על שנה, אותה כל
לשחררם. או לדין מידם

 — בישראל שנולדו — ונאיפה חביב
 להיותם הראשונים בחודשים לקבל, סירבו
 את שיעזבו השילטונות הצעת את בכלא,
 להם כשנרמז שנה, אחרי אך מרצון. הארץ
 יוצאו לא במרחב שלום יהיה שלא שעד

נשברו. — לכותלי־הכלא מחוץ
ה את לקבל החליטו ידידיהם, עצת לסי
 רכושם, ואת ביתם את מכרו הם הצעה.

 גרים שם לאמריקה, כרטיסי־נסיעה קנו
נאיפה. של הוריה

 אותם שתוביל לאונייה, עלו שעבר בשבוע
ידידיהם לארץ־האפשרויות־הבלתי־מוגבלות.

1608 הזה העולם


