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 ב־ מעורבות במחיאות־כפיים נתקבלו עו,

הרא החלק לסיום קרוב עד קריאות־בוז.
רציני. דיון זה היה שון

 מישמר־ בלווית בנדיט־כהן, הופיע אז
 לאורח, כנאה מצפן. אנשי של צמוד ראש
אחרון. להופיע לו ניתן

 מצפן. מאנשי הנגבי, חיים הופיע לפניו
 בכוונה אותו שיבץ בן־אמוץ, דן המנחה,
 תביא שהופעתו חשש מתוך הסוף, לקראת
האסיפה. לפיצוץ

להב זכו מצפן קבוצת דברי כי קרה כך
 הדיון. של הסופי בחלק — מירבית לטה

 ליהנות התקבצו הארץ מכל מצפן אנשי
הס ראשי על־ידי להם שניתן זה משרות
בקבוצה שישבו מכיוון הסטודנטים. תדרות

כ׳

הסטודנטים כפני נואם
ושטחי —

 נציגם, לדברי כפיים מחאו הם ורק אחת,
צעי כעשרים מיספרם: על לעמוד היה ניתן
הארץ. רחבי מכל רים

לש שקיווה מי הבנה. חסר שטחי,
התאכזב. בנדיט־כהן, מפי דברי־הגות מוע

ב דיבר נמוך־הקומה, האדמדם, הצעיר
 המוני שילהב כיצד להבין היה וניתן להט,

לה גם היה ניתן אך באירופה, סטודנטים
 דווקא וגרמה תנועתו נכשלה מדוע בין

הימין. לחיזוק
 מדהימה, בשיטתיות דיבר בנדיט־כהן .כי
 במרחב. המצב של מוחלטת אי־הבנה תוך

 ההיסטוריה״, ״מיצעד כמו נבובות סיסמות
במ דבריו, את מילאו מעמדות״ ״מלחמת

הממשיות. לבעיות רצינית התייחסות קום
 על מגן אינו צבא ש״שום אמר כאשר
 עורר מעמדי,״ מימסד על רק אלא בני־אדם,

 לו שגילו שומעים מצד גם נימרצת תגובה
 שהשקפת־עולמו ברור היה אישית. אהדה

 פסקניות, חוויות של ססגוני מאוסף מורכבת
ישר לגופים שיגרתי באופן הדביק אותן

 עליהם. מושג לו היה שלא וערביים אליים
 כל דבר. לשמוע מוכן היה לא גם הוא

 לו נמסרה ישראל על שלו האינפורמציה
מצידו. משו שלא נזצפן, אנשי מפי מוכנה

 מגוחכים שיצאו מי להסביר)" איך
 היו האדום דני של ביקורו פרשת מכל

 אנשי- רובם הסטודנטים, הסתדרות ׳אשי
 וחלקם, משרד־החוץ, את •המשרתים 'מימסד'

מו סיפוח. אנשי האתון, פי הבטאון עורך כ
גר איך למדריכיהם להסביר יצטרכו הם

 מסע הפכה הפוליטית שיוזמתם לכך מו
הזעירה. מצפן לקבוצת תעמולה
 בלטה זו תופעה נוסף. פיצוץ נסיון

 כאשר השבוע, הראשון ביום שאת ביתר
בירוש מצפן אנשי של באסיפה נאם דני

ניס דבריו, של הרלוונטיות אי למרות לים.
 האסיפה, את לפוצץ בריונים קבוצת תה
 פילבסקי עודד מצפן ולאיש לו, לאפשר לא

דבריהם. את לשאת אחריו, שדיבר
 למרות נמשכה והאסיפה נכשל, נסיונם

 מצפן אנשי ערכו כשבסיומה ההפרעות,
האדום. דני של נסיעתו למימון התרמה
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