
 גרו ואנשים נחלים כשזרמו כעולם.
 וצריך משתנים זמנים במערות.

בהתאם. לנהוג■ ה שהקמפוס אומרים •
 מהימין ימני יותר ירושלמי

? כצ׳ילה
 זה מה ■אותי תשאלי אם תראי,

 אין יודע, לא אני בצ׳ילה, הימין
האינטלי אצל קורה מה מושג לי

 גורם מה יודע אני בצ׳ילה. גנציה
ימני. כסטודנט באן לפעול לי

 להתקרא נאה אתה •
ץ ימני סטודנט

שאני. !מה להיות גאה אני
 פא- לך וכשקוראים •

ץ שיסט
 ׳לקרוא שלילי דבר זה לדעתי

 האסוציאציות בגלל רק ולו כך, לי
מעורר. שזה

עור אסוסיאציות איזה •
 חדרי עם השקים לדעתך, רו,

ראשי על ששמתם העיניים
? האחרונה כהפגנה כם

 אירגון שאותו ידעתי לא לשניה
נאצי. אירגון הוא

 קורא לא אתה למה •
 קו- לו קוראים כשמו? לו

קלוס־קלאן.
 שזה ידיעה של בשמץ ידעתי לא

 אפקט חיפשתי ׳לובשים. ׳שהם מה
 מה את לגיטימית ;בצורה שימחיש
להמ ׳רציתי באוניברסיטה. שקורה

 כי להפגין, חוששים שאנחנו חיש
 ולכן אישית, אותנו לתקוף יכולים

 אותו נגד אני גם הפנים. הסתרנו
נאצי. אירגון
 ו־ א מה סטודנטים מאה •

 זיהו לא העכרית ניכרסיטה
 את הפנים הסתרת כסיגנון

ץ הקד-קלוס-קלאן
 דבר. אמר לא ׳שאיש עובדה לא.

 התאים הפנים הסתרת של הסיגנון
לנו.
 שפעלתם אומרת זאת •

? אינטואיטיבית כצורה
טי אותו לנו ישיש להיות יכול

 אבל נאצי, אירגון לאותו כמו עון
 שם היו יקשר. אותו ׳לנו אין

 לי. אמר לא אחד אף איש. מאה
 זה את עושים שהם ידעתי לא
נכ אמי ניצולי־שואה. הורי כך.

 בת כישה״תד. במחנהיריכוז לאה
ארבע־עשרה.

ץ ׳אוזנכם את גילה מי •
 חבר- ביושב־ראש שפגשנו ברגע

 סם האוניברסיטה, של הנאמנים
 אקט שזה לנו אמר הוא רוטברג,

־נאצית.' ׳תנועה של
הגיב? הוא איך •

ש מזעזע זה שאותו אמר הוא
הס נאצי. באקט נוקטים אנחנו
 והורדנו התכוונו שלא לו ברתי
מהראש. השקיות ■את מייד

 חושב אתה מה והיום, •
ץ ההפגנה על

 חורגת היתד. לא היא דעתי לפי
 בן־אדם כי תרבותית, ממיסגרת

מת לא כזו, בדרך שנוהג כמוני,
 תרבותי. לא מעשה לעשות כוון
ה נשיא עם ישבתי שנתיים לפני

 הייתי הרמן. אברהם אוניברסיטה,
 הרבה בי יש היום גם ׳נאיבי.
 הייתי אז אבל נאיביות, סממני
 את לשכנע ׳ניסיתי נאיבי. מאוד
 שעושים שמה האוניברסיטה נשיא

 צריכים והם צודק לא הערבים
 בשיטת מעשיהם על הדין את לתת
 ש- האמנתי ההר. את הדין יקוב

הת הוא אבל הגיוניים, טיעוני
 ״צדק, :אחד מישפט לי ואמר חמק
 לשמור היא שלי המשימה צדק.

 זה ואת באוניברסיטה, השקט על
 נאיבי עדיין אני !״אעשה אני

 חי- שיהיו אפשר בצדק. ומאמין
ב זה יכבה פוליטיים. לוקי־דיעות
 שצריך טוען אני אבל דמוקרטיה.

 צדק דין שיעשה אובייקטיבי מדד
 אני, אסור. ומד. מותר מה ויקבע
 שאם טוען התנחלויות, כתומך

 לא־ התנחלות יקים גוש-אמונים
 גם כך להיענש. צריך הוא חוקית

 הפגנה עורכים הם אם הערבים.
 לערכים מתנכלים או לא־יחוקית׳

 צריכים הם יהודיים, וסמלים
 שנשיא דאיתי אז אבל ׳להיענש.

 להפעיל מוכן אינו האוניברסיטה
 פי על האובייקטיבי המדד את

 לפעול. שצריך והחלטתי הצדק,
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 כיושב־ עבוידתי את עושה אני
מזה הסטודנטים הסתדרות ראש

 סגן הייתי קודם חודשים. תשעה
 ערבים גם מייצג אני הירשב־ראש.

האו עם במשא־ומתן יהודים וגם
 להקים רצינו לדוגמה: ניברסיטה.

 סטודנטים בה שיעבדו נקיון חברת
 בא אני קיים. זה כסף. ויקבלו

 ומקבל האוניברסיטה׳ עם ׳בעימותים
לפ לתת, צריכה שהיא מה ממנה
למ מיישפטיים. אילוצים תוך עמים

 רדתה לא שנים התחבורתון. של
 במעונות המתגוררים לסטודנטים

 מאולמי קיליומטר־וחצי הרחוקים,
 תחבורה השגנו ׳תחבורה. ההרצאות,

 גילינו תקיף. משא־ומתן בגלל
נכ והאוניברסיטה ושיכנוע תקיפות

 בעיות, אין האלה בתחומים נעה.
משכ ומספיק יעילים מספיק אנחנו
שלנו. את להשיג כדי נעים

ו הבעייתי התחום קיים עכשיו
מאמי אנחנו הניצוצות. עפים ממנו

 יוש־ כסטודנטים לנו שמגיע נים
 הצדק לפי פועלת האוניברסיטה

 למשל: לגו. ׳לתת לה שאסור האומר
ה שכד את העלתה האוניברסיטה

 לירות 1,600מ־ במעונות דירה
 הסכם בכך והפרה ,2,400ל־ לחודש

 מסורת היתר. לא היום עד עקרוני.
 עם ■נאבקו לא פעם אף מאבק, ישל

 מסורת ליצור כדי האוניברסיטה.
 השבתת של בדרך יבחרנו כזאת
ה לנשיא אמירתי עצמית. מחאה

 ההעלאה, את שיבטל אוניברסיטה
הרא בפעם סרבה. האוניברסיטה

 היתד. האוניברסיטה בתולדות שונה
הסטודנ מטעם לימודים השבתת

 — מלאה שביתה היתד, וזו טים,
שב כולם — ערבים שמאל, ימין,

 לשאול יכולה ואת דעתי, לפי תו.
סטודנטיא מבחינה הערבים, את

 מייצג אני האוניברסיטה, כלפי לית,
טוב. הכי אותם ? ניצחתם •
 מה כל קיבלנו נצחון. זה מה

 חד היה שזה בגלל ורק שרצינו,
 ב־ בעיות קיימות מדוע •וחלק.

 אד נקרא מזמן לא ? מעונות
ש יהודי סטודנט הריקנית

הרף. ללא ערכים הטריד
 שליו שהמזוזה רואה מישהו אם
ב צלב־קדם שמציירים או עפה,

לאו שירים שרים או שלו, מיטבה
 מניחים שלא או לדלת, מעבר מיים

במיסדרון. לעבור לו שה טוענים הערכים •
כאו להם מתנכלים יהודים

הדרך. תה
 יהודים. מצד בזו ■תופעה אין
שפויים. שאינם כאלה אצל אולי

יהודי? סטודנט ואותו •
איתך דיברתי אישי. עניין זה
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 יידון לא אני

ת׳ אם  לדיקנית איו
 תסתגי־אנדתנה

תסתלקי־מפה או

 איש אויתו הלא־שפויים. על קודם
הסטו מישהו? מייצג ברגן שירה

 הוא משלנו, לא הוא הזד, דנט
 יש מזה חוץ קסטל. של ברמה לא

 שהערבים במה שקריים אלמנטים
 לא אותו הטרידו הם אומרים.

 ואמר אלי בא סטודנט אותו פחות.
 שהוא זה כביסה. לו שמורידים לי

 ולא הדיקנית, אצל לשיחה הגיע
 מראה זה הערביים, הסטודנטים

צדק. שאין לך
■! ■! ■

על שופט עצמה שמה חדיקנית
 לעצמה להרשות יכולה לא היא יון.

הו הוא אשם. מי מראש לקבוע
 הורידו שהערבים עד, לו ■ויש כיח,

 את העמידה לא והיא כביסה לו
בסיס מאמינה היא לדין. הערבים

 לשמור-על־השקט־בכל־ של מה
 היא הצדק. במחיר אפילו מחיר,

 ולכן כמצפונית עצמה מחשיבה
מענישה לא שהיא ׳תודה לא היא

ה על לשמור בשביל רק ערבים
 בהתנהגות חוזר היזון יש שקט.
ש מי כמו מתנהגת היא שלה.
כש לו. נעים ולא ערבים שונא
 שהוא מה ילי ׳ואומר אלי בא ערבי
 ישר הדיקנית לו. עונה אני אומר,

 שיש אדם מתנהג כך מתחנפת.
 שונא שהוא זה על יס׳ורי־מצפון לו

 תגרום לא לעולם היא ערבים.
 ימחאו־ ערבי סטודנט של לסילוקו

 לד, ישב לא שזה כדי ניברסיטה,
המצפון. יעל

 לסלק רוצה אתה למה •
 מהאוני• ערבים סטודנטים

ץ כרסיטה
ב להיות יכולים כולם מצידי,

החו והזרוע במידה אוניברסיטה
 להיות מוכן לא אני מופעלת. קית

ה קדומה, אשמה לתחושת שותף
ה של הלאומיות מהדיעות ניזונה
 לטובה. להפלייתם והגורמת ערבים

 אותי. מתסיסה לטובה הזו הד,פלייה
 אייתם להבין, יכול אני הערבים את
 עם לשבת יכול אני בעיה, לי אין

 לי ויש ובמידה ערבי סטודנט
איתו. להתווכח רצון

? לך קורה זה •
 לי אין היום לי. קרה זה פעם

יהודים. עם גם לשוחח זמן
ערכים? שונא אתה •

שאיני חושב לא אני האמת?
 כשיש מהם, חלק על אותם. שונא

 מרחם, אפילו אני לחשוב, זמן לי
 מבין אני אותם. מבין אני כי
 עד הזו, ההרגשה חשובה כמה עד

 להזדהות בגילי למישהו חשוב כמה
 זה מדינה. במו גדול רעיון ענז

 לדעת צריכים הם אבל להם. חסר
 חלומות יש בזמן. עצמם את לעצור
 בצורה אליהם להיכנס לא שעדיף

 אחד עם מכירה אני •ריאליסטית.
שנה. צ0ט0 שחלם

 לחרוג לו שאסור מתכוון אני
 אחד כל הריאליסטי. החלום מתחום

 הערבי, של במציאות לחלום. יכול
 צריך הוא מדינה על חולם הוא אם

 הערבי רבים. מיליונים להשמיד
 שלו החלומות את לעצור צריך

 הוא הדגל במציאות: ולהסתכל
עברי. דגל

 ברגע כי לטובתו, מדבר אני
 כאלה חלומות להגשים ירוצה שהוא

 כתבו הם מה תראי מתוסכל. הוא
 ו- הכוח אדירי ״אוייבניו בכרוז:

 אחד חלק על אז המתוחכמים.
 על רחמים, מרגיש אני מהערבים

כועס. אני גדול חלק פו פשאתה קדרה ומה •
? עם

 לא המצב. את לנתח מנסה אני
 ש- למסקנה מגיע צידוק. מוצא

חו את ממלאת לא האוניברסיטה
להג לדרוש הוא ושתפקידי בתה
 צודק. מרגיש אני החוקים. את שים
 מספיק לא מסויים בתחום אבל

 מה את לקחת צריך צודק, להיות
 חן מוצא לא וזד, בצדק שמגיע
 אני אם אפילו האוניברסיטה. בעיני
 היום כל תשבו לסטודנטים אגיד

 לא זה אז גם כפיים, ותמחאו
 אני האוניברסיטה. בעיני חן ימצא
האו בעיני חן מוצא ׳לא פשוט

האלימים הצעדים כגלל •ניברסיטה.
נוקט? אתה שכהם

בשל עצמי את לכבול לדעתי,
 זד, חוסר־אונים להוכיח כדי שלות

אלים. לא
הרקטור? את ולכלוא •
את שכבלו מפרסם עיתונאי אם

שלי. הבעיה לא זו הרקטור שהעיתו מתכוון אתה •
 כך אם אמת. כתב לא נאי

 התנצלות דרשת לא מדוע
שמך? הכפשת על

 יעניין. כזד, היה לא זד, תראי,
 מה את הגדיר בעצמו הרקטור

תיאטרלי. כאירוע שקרה
 כלאתם לא או כלאתם •
הרקטור,? את

ל בשלשלות עצמנו את כבלנו
הרק יציאת את ׳למנוע כדי דלת,
 דלתות. שתי יש ללישכה אבל טור,
ה מהדלת לצאת היד, יכול הוא

מן שניה. ־
 הושעית כן, אם למה, •

 מי־ לדין והוזמנת מלימודיך
? שמעתי

 ישבנו הרקטור של הסיפור אחרי
האד נשיא ממלא־מקום ועם איתו

כפעולה כץ יו״ר
אחר׳ מישהו של מחשבונו ,צ׳יק

 ועדיה, יואש הפרופסור ניברסיטה,
טו ברוח משותפת הודעה ׳ויצאה

 תיאטרלי אקט בזה ראו הם בה.
 העניין את ראיתי אני סימלי.

 ה־. עם קרה כדיוק מה •כמחוסל.
? דיקנית

 והיו לצורך שלא התערבה היא
או היא חילוקי־דברים. איתה לי

 אני שקרנית. לה שאמרתי מדת
 תסתמי לה אמרתי אם יודע לא
 קרה זה מפה. תסתלקי או הפה, את

 וניסה דובר־האוניברסיטה כשהגיע
 למנוע ניסינו ללישבה. להיכנס

 בו פגענו אולי הכל בסך ממנו.
 לו ״שברת :צעקה והיא בדגל

 על תעמוד !פושע !הראש את
 ״שקרנית, לה׳ אמרתי !״לדין כך
 הרגיזה היא בראש.״ בו פגענו לא

 ראשים לשבור שרגיל מי אותי.
 אני במחמאה, זד. את לקבל יכול

 אינך לה: ■להגיד יכולתי רגיל. לא
 ׳מדרכי. סורי אנא, אמית, דוברת

 בסלנג להשתמש לי יצא אבל
מתפרץ.

כך? אחר קרה מה •
 מודיעים פתאום זה אחרי ׳שבוע

 לממונה מוזמן שאני טלפונית לי
 השד על לדון כדי המשמעית, על

 בעוון לדין להעמדתי עד עייתי
 הרגיז נורא זה הדיקנית. העלבת

 לדין, להעמיד רוצים הם אם אותי.
 ולוחצים אלי ׳מחייכים הם למה
ידיים? עמי
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ה עד חושכ אתה ימה •

? ריקנית
במי לד, מפריעה שלה האישיות

 למה מתכוון לא ואני תפקידה, לוי
איתי. לה שקרה
אוב במצבים מתבונן כשאני גם

 לבין בינה שקורה למה ייקטיביים,
 מבינה לא שהיא לה קורה אחרים.

 אמוציונאלית. מתפרצת היא ואז
 כבר זה ששגתה מבינה כשהיא
 עם אותה ראיתי מאוד. מאוחר
 במבוכה שבאים שלה, עוזרים
 טיובה יתמיד שלה הכוונה בגללה.

 ספק לי ואין לה איכפת נורא,
 שיקרה בו אחד, ממקרה שחוץ
 היא אבל ישר. בן־אדם היא בגלוי,
 כי לתפקיד, מתאימה לא פשוט

אמוצ מדי יותר אותו לוקחת היא
הושעית לדעתך, מדוע, •יונאלית.

? כאוניכרסיטה מהלימודים
האוניבר תולדות בכל תראי,

 השעייה רק בעבר בוצעה סיטה
 שני אלה היו מישפט. לפני אחת

 הפגנה שאירגנז אלימים סטודנטים
 ה־ את ביטל הרקטור לא־חוקיח.

 גדולה התמרמרות והיתד, השעייה
 אני אז היהודים. הסטודנטים ׳בקרב

 שהם שמה לראות שלא יכול לא
הת הרבה היו מכוון. לי עושים

ש מה את לנצל איך ייעצויות
 ממני שתמנע בצורה בעבר קרה
 הוא ׳והפתרון פעילותי, המשך את

 יש מהאוניברסיטה. אותי להוציא
 לצורך להפליא משומן מנגנון להם

 ה־ ימי ׳תראי מאווייהם. הגשמת
 כולם — האוניברסיטה של מימסד

 מננגיון עובדי לשעבר, מפא״ייניקים
מטרו את ורק אך לשרת שנועד
תיהם.

ו בדובר נעזר שלהם המנגנון
 ביותר הטובים מישפטיים ביועצים
 ועדות־הקבע מחברי חלק במדינה.
 רואה ואני פוליטית, אותי עדינים

 כשהם הרטט בהם שאוחז איך
 מסמל אני ׳לדעתם אותי. רואים
 נגדי. התאחד זה כל מעוות. משהו

 על ׳תלונה להגיש רצתה הריקנית
 זה! על תפסו הם עצמה, דעת

 על לי ברור לא היום עד טרמפ.
 העלבת על אותי, מאשימים מה

הרקטור. כליאת על או הדיקנית  שטעית חושב אתה •
כאלימות? כשהתנהגת

 היד, שטעיתי. להגיד לי קשה
סטודנטיאלי. אינטרס כאן

לע שתסרב לי גמסר •
לדין. מוד
 לדעתי עקרוני. מאבק כאן יש

 הסטודנטים הסתדרות יושב־ראש
האו בתוך לדין לעמוד יכול לא

 חסינות הוענקה למה ניברסיטה.
פעו שבמיסגרית כדי ? לחברי-כנסת

 אני תפקידם. לבצע יובליו לתם
חסינות. דורש
 לא האוניברסיטה מדוע •

אותך? לשפוט יכולה
 לי ׳מציעים שכאשר מכיוון

 שחותמות כאלה, פשרה של הצעות
 אחר, מישהו של מחשבונו צ׳ק על
ה של בהגינותו ספק מטיל אני

האוניברסיטאי. מנגנון
? לך הוצע מה •

 והרקטור האוניברסיטה ׳נשיא
)68 בעמוד (המשך
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