
קמפוס
 לעשות רוצה אתה האם צעיר, יש

 פוליטית? קאריירה 1\
 עצות: כמה הנה כן, אם
 מצא זמן. ביזבוז זה לצה״ל. תלך (אל

 הצרה מן להיפטר כלשהי טובה סיבה לך
ולגיטימי. רישמי יהיה שזה דאג אך הזאת.
 דך אין אם לאוניברסיטה. לך
 כיז- זה גם תלמד. אל ללמוד, חשק

 ידע הפוליטיים, כחיים זמן. בוז
מייותר. עומס אלא אינם והשכלה
 עסקן היה הסטודנטים. לאגודת הצטרף

ההצלחה. אל שלך הזינוק יתחיל שם זוטר.
 כמו מדדבכך, של בעסקים תתעסק אל

 ושטויות תוכנית־לימודים שכר־לימוה
 תועלת. כל לך תצמח לא מזה כאלה.

הערכים. את חפש
אוני בכל יש. השם, ברוך ערבים. יש

בבר־אילן. בבאר־שבע. בטכניון. ברסיטה.
 מי נגד יש לשנוא, מה יש ערבים, יש

להסית.
 למצוא עדיך :המיכחן ההגה

 את להוכיח כדי מרשים, משהו
 את ולהדליק ■התהומית שינאתך
רכים. בדככות החכוי הסאדיזם

 ערבי כל האוניברסיטה מן לגרש דרוש
 הלשון את לכרות המזוזה. את מנשק שאינו

 בשפת־המרצ־ להשתמש המעז ערבי לכל
 ערבי כל חוק, פי על לסרס, בקמפוס. חים

 יהודיה. סטודנטית עם יחסי־מין המקיים
עסיסי. שוהיה העיקר משהו.

ל איגרת שלח לראש־הממשלה. כתוב
ה של לישכתו לפני הפגנה ערוך נשיא.

ערבים. לכמה מכות הרבץ רקטור.
מפיכת־עיתו■ ערוך :וכעיקר

נאים.
 הצעתך מעצמו. הכל יסתדר והלאה מכאן

ל אותך יזמינו ראשיות. בכותרות תזכה
 המאפיה ברדיו. אותך יראיינו כותרת. עלי

עליך. תדבר הארץ עליך. תעלה השמאלית
 אגודת־הסטודנטים ליו״ר תיבחר אתה

 מתחריך, של וקינאתם זעמם חרף שלך,
 גירוש כמו באנאליים רעיונות על שסמכו

הת יו״ר תהפוך אתה הארץ. מן הערבים
הארצית. הסטודנטים אחדות
 מזכיר תהיה מעלדדמעלה. תעלה משם
בבחי למרכז. תיבחר המיפלגה. של הסניף

 במקום לכנסת, מועמד תהיה הבאות רות
 ואחר שר. ואתה שנתיים־שלוש, עוד בטוח.

 הבאה, המילחמה אחרי יודע? מי זה,
 ביגלל הנוכחי ראש־הממשלה יודח כאשר

 את לתת יוכל כמוך איש הגדול, המחדל
ביותר. הרמה במישרה גם עינו

 :ישראל עורי, :לעכודה — וככן
:ערב התפגרי,
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? משהו לך מזכיר הזה המתכון אם ך*

 עתיק- הוא חדש. הוא אין כמובן, 1 י
עצמה. האנושות כימי יומין,

 אירופה, במרכז הצליח זה ולאחרונה
 יהודים, אז היו הערבים ׳.30ה־ בשנות

הת הדבר. אותו היה הכל מזה חוץ אבל
היהו מעון־הסטודנטים על קטנה נפלות

מחלו עלובים יהודונים כמה זריקת דיים,
 ספרים כמה שריפת הגבוהות, הקומות נות

 קאריירה. היתד, והופ, — יהודיים
הפרינציפ. זהו

 במיטען צורך אין בכישרון. צורך אין
 יכול מטומטם גם בשכל. צורך אין רעיוני.
 מטומטם שאתה ככל בעצם, בכך. להצליח

יותר. מובטחת הצלחתך יותר,
 בליבך שרד אם מפקפק, עדיין אתה אם
 — השיטה יעילות לגבי כלשהו ספק

םביבך. הסתכל־נא
 עושים שבה הדרך זוהי שנים, עשר מזה

 שלהם. הקאריירה את צעירים אנשי-ליכוד
 הם אדטו-טו בכנסת. יושבים מהם כמה
שרים. יהיו

 פן הזדרז, מצליח. זה הולך. זה
:אותך יקדימו
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אי מדינת־ישראל מתחרים. לך ש ר

 בעלי צעירים לאל, השבח חסרה, נה
ודימיון. תושיה
או שם יש בבאר־שבע. קרה זה הנה,

 בן־גוריון. דויד של שמו על ניברסיטה,
 הוא אבל ערבים, אהב כל־כך לא הוא
 ערבים יש עכשיו איכשהו. אותם סבל

שלו. באוניברסיטה
 כאותם כמעונות. גרים הערכים

יהו וגם יהודים. גם גרים המעונות
:אהה דיות.

 איש־ יהודי, סטודנט טיפוס, שם נמצא
 איך יודע איני רעיון. לו והיה הליכוד,

באמ שכב אולי ממש. הברקה לו. בא זה
סטודנ על דא, ועל הא על הירהר בטיה,
 האמבטיה מן קפץ ופיתאום מין, ועל טיות
!אוירקה :וצעק

 נבלה לחברי־כנסת. מיכתבים הריץ הוא
שיכ ושמאלנים בוגדים !בישראל נעשתה

ב יהודיות ובחורות ערביים בחורים נו
 מעשי־אונס. יש במעונות. משותפות דירות
נשואין. יש — מזה גרוע

ם בין תיגרה טי דנ טו ם ס די הו י

 הגזע. חילול נשואי־תערוכת.
:געוואלט שמד.

 את קיבל בן־מאיר יהודה וחבר־הכנסת
 כ־ המרופדיהיטב ממושבו וקפץ המיכתב,

ו ערבים הייתכן? האמנם? נשוך־נחש.
!אויה ? יהודיות

 עבר. לכל מיברקים מסיבת־עיתונאים.
 לסדר־היום. דחופות הצעות שאילתות.

כותרות! של אורגאזם כותרות!
 לדחות ניסה האוניברסיטה של והרקטור

 מיקצועי,״ ״עושה־צרות בבוז. העניין את
הסערה. את שחולל הבחור את הגדיר כך

 לנצור לו כדאי :תמים רקטור
 נועד הזה הבחור כי לשונו: את

 מזהירה. קאריירה לפניו לגדולות.
 שר■ כס על הבחור, יישב כאשר

 מה על הרקטור יתחרט החינוך,
:שאמר
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ה אבל הצליח, מבאר־שבע בחור ך-

 הקטן. בכים אותו שם מנווה־שאנן בחור 1 י
ממש. מבריק רעיון היה לחיפאי

 המשקוף הטכניון. לתלמידי מעונות יש
 מן באחדים במזוזה. מקושט חדר כל של

 ערביים. סטודנטים גרים האלה החדרים
 חדריהם. מדלתות המזוזות את הסירו הם

 הזה? כדבר הנשמע ממש. עסיסי סיפור
 קודשי את מחללים סטודנטים

ה המזוזות את עוקרים :האומה
 ■ עמנו: את מעליבים מקודשות:

 פוגעים לנו: היקר כל על יורקים
המיליונים. שישה •טל כזכרם

 מסי- זעקות־מהאה. למי־ומי. מיכתבים
 שמנות. כותרות בת־עיתונאים.

הגענו?! לאן מזדעזעים. ישראל המוני

דמנו? את שפכנו זה בשביל האם
 פירסם הוא קל־דעת. רקטור יש שם גם

 הערבים מחוללי־המהומה. בגנות הודעה
 היה לא הרקטור, הוא, גם אמר. צודקים,

 בצלב. המקושטת דלת מאחרי לגור רוצה
 את עצמה הטכניון הנהלת תסיר להבא

לערבים. הנמסרים החדרים מן המזוזות
 של הקאריידה מדי. מאוהד זה
החלה. מזהיר לאומי מנהיג עוד
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ב־ האחרונות החוליות רק הן לה

ומפוארת. רצופה שרשרת 1\
הסטו מנהיגי תבעו ובחיפה בירושלים

 הסטודנטים כל את לגרש בשעתו, דנטים,
 חלק לקחת סירבו שאלה אחרי הערביים,

המעונות. על בשמ־רדדהעצמית
מהומות, קצת מכות, קצת היו

ס וערבים פו מ ק הירושלמי ב

המנהי בעיתונים. כותרות הרכה
 המיפלגתית, הזירה אד זינקו גים

נשבה. והעניין
 הערביים הסטודנטים ערכו בתל־אביב

 הקשיים על למחות כדי שקטה, הפגנה
 בעיר. דיור בהשגת בהם נתקלים שהם
 בעלי-יוזמה, יהודים קבוצת התארגנה מייד
 לערבים הרביצו במפגינים, פוגרום ערכו
ראיונות. כותרות. תצלומים. נאמנות. מכות

שמט ספונטנית, תנועה קמה בירושלים
הער הסטודנטים את לגרש היתה רתה

 לאומיים שירים של ספר ביגלל ביים,
החוצה! ברשותם. שנמצא
 הסטודנטים תירגמו אילו קורה היה !(מה

 דבוטינסקי, זאב שירי את פשוט הערביים
 גדות ״שתי בערבית: אותם שרים והיו

״כן גם זו שלנו, זו / לירדן,  ״כי — !
 וכר !״ ונפש דם הפקר / רפש, הוא שקט

 עוד הלאומי: ההימנון על לדבר שלא —
 חופשי עם להיות / תיקחתנו אבדה לא

בארצנו...״)
 מנהיגי־סטו- אירגנו ובחיפה בירושלים

 לסלק הדורשת גדולה, תנועה זריזים דנטים
ממלכ עיסוק מכל וגם האוניברסיטות, מן
אש״ף. עם ה״מזדהים״ ערבים וציבורי, תי

 אפשרויות כעל כביר, רעיון זהו
 מאות ימצאו יתקבל, אם רכות.

 (כשכר, עיסוק יהודיים סטודנטים
 הערכים, אחרי יכלשו הם כמובן).
או לדוכב ינסו לשיחות, יקשיבו

 בסתר יחסם, מה דברר בדי תם,
 לקום תוכל אירגון. לאותו ליבם,

כשלי שתעסוק שחורה״, ״סיירת
זו. קדושה חות

 המרכזיים הפעילים יהיו הסיירת מפקדי
זמן־מה וכעבור בקמפוסים, הליכוד של

בכנסת. ליו אמנון אל להצטרף יוכלו
 בעל־תושיה, לסטודנט היה מבריק רעיון

 ללימודים קבלתו נגד המחאה את שיזם
 פצצה בשעתו שהטמין הערבי, הצעיר של

 נשפט, הלה האוניברסיטה. של בקפטריה
 — !ופלא הפלא — והגיע עונשו את ריצה

באוני דווקא ללמוד רוצה שהוא למסקנה
 לחשוב יכול נורמלי אדם העברית. ברסיטה

 ל- משמעותי, אך קטן, ניצחון זהו כי
 לעשות המבקש לעסקן אך מדינת־ישראל.

 הזדמנות־פז זוהי סטודנטיאלית, קאריירה
הכותרות. אל לפרוץ
 נותקה לא הלאה. וכן הלאה וכן

 יש ודור דור שככל השלשלת. עוד
 שאפתנים, צעירים של הדש מחזור
הטריק. את שלמדו
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לא עדיין שאיש תעלומה, כאן ש ל

לפענחה. הצליח
 הסטודנטים פונים העולם ככל

שמאלה.
ה את הפכו האמריקאים הסטודנטים

הצר ויאט־נאם, מילחמת בתקופת מדינה
 1968 במאי כימעט־מהפכה חוללו פתים
 הקימו הגרמנים והשיוויון, האחווה למען

 קר־ עורכים היפאנים טרור, של מחתרות
 מיטר־ לחסל כדי המישטרה עם בות־דמים

 תעמולה מנהלים המצרים אקולוגיים, דים
 הדרום- אל־סאדאת, של הימני הקו נגד

 פא־ במחנות־ריכוז מתענים אמריקאיים
 הסינים ארצות, תריסר בחצי שיסטיים

 שמאל יש מהפכת־התרבות. את חוללו
 בלתי־ ורדיקלי, מימסדי ומטורף, ראציונלי

שו ומהפכני, רפורמיסטי וטרוריסטי, אלים
המיעו בדיכוי ולוחם איכות־הסביבה חר

 יודע איני ופמיניסטי. אנארכיסטי טים,
 אך וברודזיה, בדרום־אפריקה המצב מה

 עצמנו את להשוות רגילים שאנו בארצות
שמאלית. מגמה בקמפוסים שולטת אליהן,

 כאן הפוך. המצב כישראל, ורק
ככיפה. הימין שולט

 רב זמן תמול־שילשום. התחיל לא זה
 שהליכוד האפשרות על חלם שמישהו לפני
 גח״ל אנשי כבשו במדינה, לשילטון יגיע

הסטודנ במוסדות השילטון את והליכוד
 שנים המהפך התחולל בקמפוסים טים.

כולה. במדינה קרה שזה לפני אחדות
ש מה :לטעון יבול נכיא-זוועה

 מחר יקרה בקמפוס, היום קורה
כמדינה.

 שמתרחש למה לב לשים כדאי לכן
ולחרוד. לב לשים בקמפוסים.

 המתון, הימין ניצח לא שם כי
עו בקמפוסים האחראי. השמרני,

 הפא־ ,הבריוני החשוך, הימין לה
טי גדל באן מדכאות. כלי שיפטי,

מנ של דור פאשיסטודנט, של פוס
 אליהם כהשוואה אשר היגים
 גאולה כשמאלן, שמיר משה ייראה

כחכם. לין אמנון כעדינה, כהן
 בקרב גם והתקדם הלך כך, על (כתגובה

 רדיקלי- של תהליך הערביים הסטודנטים
 והמזין היהודית, הבריונות מן הנזון זציה,

 הערביים החוגים מן כמה בעיני אותה.
 המינד כסמל רק״ח נראית באוניברסיטות

ו היום ירחק שלא יתכן המתונה. סדיות
ב הקיצונית הפלסטינית הלאומנות מוקד
 בביר־ או בשכם בביירות, ישכון לא יותר
הישראליים. בקמפוסים אלא זית,
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 הסטודג־ לפוליטיקה כי לטעון פשר ^

 ציבור־ עם קשר כל אין טיאלית 4\
 הסטודנטים מוסדות הכללי. הסטודנטים

 זכות־ בעלי של קטן אחוז על-ידי נבחרים
 עוסק בקמפוסים הדומם הרוב הבחירה.

העסקנצ׳יקים. מפני וסולד בלימודים,
 כשום זו. טענה לקבל אין אולם

 הפאשיזם, ניצה שבו כעולם, מקום
האח מן הדומם הרוב שוחרר לא

לפשעיו. ריות
ה הסטודנטים שרוב •כיום איכפת למי

 ',30ה־ שנות בראשית אדישים היו גרמניים
הקמפוסים? על הנאצים השתלטו כאשר

המב הטיפוסים מן שכמה היא עובדה
 בזירה כיום המסתובבים ביותר, חילים

 לשעבר. פעילי-סטודנטים הם הפוליטית,
 מתפרסם שבוע מדי שכימעט היא עובדה

 על חדש מגעיל ספור בכלי־התיקשורת
כלשהו. בקמפוס גופני או מילולי פוגרום
 יכולים עצמם הסטודנטים ורק
 פירות-כאושים השורש מן לעקור

אלה. מצחינים


