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ה את דווקא לעצמו שמצא ארצות־הברית,
 כרוזים לנוכחים לחלק כמתאים הזה זמן

וצלבים. למזיגה עויינים
הח הרחבה, שוטרי עליו, עטו כמצופה

צל לוי׳ מירד, מהמקום. אותו גוררים לי
 מפעילה החלה שם, שנכחה עיתונות מת
 מזדמנת יום כל לא במרץ. מצלמתה את

כזו. מוצלחת פעולה תמונת
כאן ״קומוניסטית״-״מטומטם״.

 משהו צילמת ״את דאהן. לתמונה נכנס
 בזעקות הסתער ישראל,״ בביטחון שפוגע

ש או הפילם את מיד ״תני הצלמת. על
 סירבה כאשר המצלמה.״ את לך אשבור
 שונאת ״את לזעוק: דאהן המשיך מירה,

ל החליט כשנרגע, קומוניסטית.״ ישראל.
המסוכנת. החשודה את עצור

 בכיר מישהו שיביא תבעה התנגדה, מירד,
 האפשרות נוכח המעצר. את שיאשר ממנו

 ויתר בכוח, אותה לגרור עליו שיהיה
 רב־ ,המשמר תחנת מפקד את הזעיק דאהן,

 הרב- שלו. קרוב לא — דאהן דויד סמל
 אך — הוא גם הזדעק לסיפור׳ האזין סמל

 עושר,י אתה מה ״מטומטם, פיקודו: לכיוון
 מיד.״ אותה שחרר

מיד. אותה שיחרר דאהן

משטרה
עינויים

? בחדר־המעצר
 צייר־שלטים חדד, אלברט עלה כאשר

ל ירושלימה, עירו מתל־אביב ונאה צעיר
 רק רוחו בעיני חזה שבועות, שלושה פני

 אזולאי, פורטונה חברתו, נעימים: דברים
 נענה והוא לביקור, אליה אותו הזמינה
בששון. להזמנה

 אלברט התוכנית: לפי היתד, ההתחלה
 בסופו חזרו נעים, ערב בילו ופורטונה

 אלישע ברחוב אלברט, של דודתו לבית
לישון. והלכו מוסררה, בשכונת

 היה ההמשך ״השדטרים. צחקתי
לפתע נשמעו בחצות מהתוכנית: שונה

 אלברט, של דודו בדלת. חזקות דפיקות
 במועדון- מעבודתו חזר טרם חזן, יוסף

 והדודה העתיקה, בעיר קסבה גולדן הלילה
לפתוח. ירדה

 חיפוש ערכו שנכנסו השוטרים חמשת
 של גופו על גם פסחו לא בדירה, יסודי

 מצאו לא הם ידידתו. של וארנקה אלברט
 ל־ אליהם להצטרף לאלברט הורו כלום,

ש מה על במגרש־הרוסים. תחנת־המשטרה
גירסתו: את אלברט מספר שם, קרה

ל התחילו חצות. אחרי היתר, ״השעה
 שיש ידיעה שקיבלו אמרו אותי. חקור
מ מהם. צחקתי מזוייפים. דולר מאה אצלי
 לא אבל מזוייפים? דולרים אצלי יהיו איפה
צחקתי.״ הרבה

 על־ידי עונה לדבריו, בשוט. מכות
 את לי הורידו עלי, ״התנפלו השוטרים.
או והיכו הרגליים את לי קשרו הנעליים,

״כש הצעיר. מספר הרגליים,״ כפות על תי
 בשוט אותי להכות התחילו לצעוק, התחלתי

 זה ככה הגוף. בכל ובאגרופים הגב על
 אבר להזיז יכולתי שלא עד שעתיים, ך ה?

 לחדר־המעצר. אותי זרקו זה אחרי בגוף.
 חקירה, בלי — אותי שיחררו יומיים אחרי

הזמ בלי טביעת־אצבעות, בלי ערבות, בלי
כלום.״ בלי נוסף. לבירור נה

לרופא. היתה אלברט של הראשונה דרכו
ה על בכתב אישור לו נתן בו, טיפל זה

ימים. ששה לשכב לו הורה לו, שנגרמו נזקים
 הנזק זה היה לא עינויים. סבלתי

 חדשה עולה חברתו, אלברט. שסבל היחידי
 ״היא לארצה. חזרה אותו, עזבה מצרפת,

 היהודית שהמשטרה בטוחה שהיא אמרה
 פושע,״ שאיננו למי כזה דבר תעשה לא

 עבודה, ימי עשרה ״הפסדתי אלברט. מקונן
ו אמי עינויים, סבלתי שלי, החברה את

 רק ולמה? — בושות סבלו ודודי דודתי
 לדעת המשטרה יכלה איך הרי טעות. בגלל
 מתל־אביב אבוא לילה באותו בדיוק שאני
 ברור הרי בירושלים? שלי הדודה של לבית
 מותר — טעו לא אם ואפילו בי. טעו שהם

בארץ?״ פה לענות
להאשמו ירושלים משטרת של תגובתה

 ״כל להד״ם. — היתד, חדד אלברם של תיו
 ״האיש לוי. המפקח אומר בדוי,״ הסיפור

 החקירה על לאוקטובר, ברביעי אמנם נעצר
 לאחר שוחרר אך מזוייפים, דולרים בעניין

נגדו.״ חומר נמצה לא כאשר שעות, 48
דוו זרו אלברט, של פצעיו על המלח, את

 כולם היו לעבודתו, חזר כאשר חבריו: קא
 בנעימים, לבלות לשבוע שהסתלק בטוחים

אחר. סיפור לכל להאמין סירבו

ה העול□ שבץ1ז הו
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נפ במדינה עצמאית באומה יות

רדת.
 את מגדירים קבק מחוז שתושבי ברגע

 להקים היא זכותם קבקית, כאומה עצמם
קבקית. מדינה לעצמם
 כל החדש, השמאל איש וכל

 לתמוך חייב מארבסיסט־לניניסט,
 ממעיינות היונקת זו, כתביעה

לנין. תורת
★ ★ ★

 בפני עתה המופיע ישראלי, סביר
ב בצרפת, בארצות־הברית, סטודנטים

 ללא זה קו לעצמו לאמץ יכול גרמניה,
היסוס.
ולומר: לבוא יכול הוא

 תביעת את שמחייב מי
ו הקבקים, נ י  לאמץ יבול א

הפידאיון. מצע את לעצמו
ה זכות את שמחייב מי

הקב־ של העצמית הגדרה
 זבות את לחייב חייב קים,

היש של העצמית ההגדרה
ראלים.

 הקכקים של זכותם אם
 מדינה ולהקים להיפרד היא

 כמה אחת על הרי משלהם,
היש של זכותם זוהי וכמה

לעצ הקימו שככר ראלים,
מדינתם. את מם

 — הפידאיון מצע את שמקבל מי ואילו
ל מוכרח ו ל ש הקבקים. של זכותם את ל

מדי להקים בתבעם הפידאיון צודקים אם
ל איחודית פלסטינית נה כ  תוך הארץ, ב

 — עצמית לאומית להגדרה זכותנו שלילת
לש בתבעם הבריטיים הקנדים צודקים הרי
 קנדה, בכל איחודית קנדית מדינה על מור
 למדינה הקבקים של זכותם שלילת תוך

משלהם.
ו . - א ו א
 המיקרים שני על לחול מוכרח אחד כלל
כאחד.

 המרכסיזם־לניניזם כי ייתכן לא פשוט
 הפוך ודבר הקרה, בקנדה אחד דבר מחייב

החמה. בארצנו
 ולנמיזם לשלג, אחד לניניזם אין
לחמסין. אחר

★ ★ ★
 שמשה האומרת נושנה בדיחה *ש

 כאמור — כבד־לשון רק היה לא רבנו ׳
כבד־שמיעה. גם אלא — בתנ״ך

 אמר הקדוש־ברוך־הוא וכאשר
 הוא לקנדה!״, עמי את ״קח לו:

 ופעל לכנען,״ עמי את ״קח הכין
בהתאם.

סבי היתד, שנה ארבעים של (תוכנית־מסע
 לאוטאוזה, מאיסמאעיליה לדרך בהחלט רה
ל מאיסמאעיליה בדרך מאד מוגזמת אך

יריחו.)
 לא הלאומיות בעיותינו כי ברור, כיום

 בקנדה, אבותינו התנחלו אילו שונות היו
בכנען. במקום

 בכל דומות — היסודיות הבעיות כי
מקום.
(סלי מונטריאול מאורעות של הלקח זהו

מון־ריאל). — חה
 אומות שתי אין אלה, בימינו

אחת. כמדינה לדור יכולות
 להכיר חייב כשלום, שרוצה מי

ב לחיות אומה בל של בזכותה
 משלה, נפרדת במדינה ארצה,

דגלה. תחת ממשלתה, תחת
 — עצמו של זו זכותו על שמוזתר מי

טיפש. הריהו
 — הזולת של זו לזכותו שמתנכר מי

טיפש. הריהו
זכו על עומדים אנו כך משום

הלאומית. מדינתנו את לקיים תנו
 בזכותם מכירים אנו כך ומשום

 במדינה לחיות הפלסטינים של
משלהם.

 בין — יקום כאשר — יקום השלום
אלה. מדינות שתי

 אני בכך יקום, שהוא כשם
 אולי - דבר של בסופו משוכנע,

מדי בין - רב דם שפיכת אחרי
קבק. ומדינת קנדה נת
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