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 קסמי משפט התחלת אחרי מעטים ימים

 ישראל ד״ר במשרדי. הטלפון צילצל נר,
 להיפגש מוכן אני אם לדעת ביקש קסטנר

זאת. לעשות שאשמח לו עניתי עמו.
 אחד־העם. ברחוב תכלת, בקפה נפגשנו
 התלונן הוא עמו. בא מידידיו אחד תל־אביב.

 חד״ הוא הזה בהעולס המשפט כיסוי כי
 אך זאת, לשמוע מצטער שאני השבתי צדדי.

 מה על רק להתבסס יכול שלנו הכיסוי
 ברצונו יש אם אולם עצמו. במשפט שנודע

 יתכן המלא, סיפורו את באוזני להשמיע
 על הכללית השקפתנו את לשנות יוכל והדבר

הפרשה.
 קבענו ברצון. הרעיון את קיבל קסטנר

 הבאה בשבת עמנואל, בשדרות בביתו, פגישה
בידידות ונפרדנו אחרי־הצהריים,

* ★ ★ ★
 הצנועה בדירתו הופעתי היעודה בשעה

ויל אשתו את לפני הציג הוא קססנר. של
 האחד מידידיו. שניים גם הזמין קסטנר דתו,
 חבר־העי־ כיום ימבור, יוסף העתונאי היה
 עורך כמדומני, היה, השני מפ״ם. מטעם ריה

 הזמינם שקסטנר ההרגשה לי היתד, אוי-קלת.
כעדים.
 על דעות החלפנו קפה שתיית כדי תוך

הסי כל את לספר לו הצעתי כולה. הפרשה
 שהאינפורמציה לו אמרתי תו. ועד מאלף פור,

 בהחלט מוכן שאני אך חומר־רקע, לי תשמש
 ירצה אם בשמו, המלא, הסיפור את לפרסם

 בחומר אשתמש שלא התחייבתי מצדי בכך.
המפורשת. הסכמתו ללא בשמו

ש למכונת־הכתיבה גליון־נייר הכנסתי
 כך ישבנו מספר. החל והוא עמי, הבאתי
 הפסק. ללא כתבתי שעות. ארבע או כשלוש
 אולם הידידים, אחד התערב לפעם מפעם
 לנגד לבדו. קסטנר דיבר הזמן רוב במשך
 הסיוט עולם כולה, התקופה שוב קמה עינינו

הצנ ומחנות־ההשמדה, משרדי־הגסטאפו של
 את להצדיק השתדל קסטנר והרכבת. חנים

 שאלתי לא פעולתו. רקע את להסביר מעשיו,
אינ אז בידי היתד, לא גם רבות. שאלות

כאלה. שאלות להציג מספקת פורמציה
 של רושם עלי עשו הדברים כי זכורני

 בארץ, המוסדות נגד מאד חמור כתב־אישום
 ההצלה ואנשי שרת משה נגד ובמיוחד
 כנראה, קיבלו, הנוכחים שאר גם בקושטא.

 אחד התערב העבודה באמצע כי זה. רושם
 שאינה שפה בהונגרית, משהו ואמר הנוכחים

בפי. שגורה
 ארוך ויכוח התפתח וידידיו קסטנר בין

 כי הנרגשות מתנועות־הידיים הבנתי ונלהב.
 לפרסם שלא לו יעצו קסטנר של ידידיו שני
 הנהגת את נגדו יקימו הם כי דבריו, את

שה קסטנר לי אמר דבר של בסופו המדינה.
 בסיפור, להמשיך שלא מסקנה לכלל גיע
סיפר. שכבר החלק את גם לגנוז עתה, לעת

 אמרתי דעתו. את לשנות לשכנעו ניסיתי
להר השתיים: מן באחת לבחור שעליו לו

 אם עצמו. את להרשיע או שרת את שיע
לה אפשרות היתד, כי טענתו, צודקת אמנם

 הגסטאפו, עם משא־ומתן תוך יהודים ציל
 שחיבל שרת, על נוראה אחריות שרובצת הרי

 היתה לא אם אולם בראנה של בשליחותו
 נוראה אחריות רובצת הרי כזאת, אפשרות

עצמו. קסטנר, עליו,
עליו אמר, אולם, זו. תפיסה קיבל קססנר

 ה־ צמרת היתד, משענתו כל מעשי. להיות
 יימחץ פשוט הסביר, נגדה, ילך אם מדינה.

 בעתיד, הימים, באחד ידבר אולי המחנות. בין
 בינתיים אולם הכל. את ויגלה המשפט, אחרי

לדבר. שלא החליט
 הגלימות את לו נתתי למוסכם, בהתאם
הז לא מעולם בדבריו. בינתיים שמילאתי

 הדברים אולם זו. פגישה על מילה כרתי
הש בזכרוני, עמוק אז ושנחרתו ששמעתי

 איש־השנה על הכתבה תוכן על בהרבה פיעו
 ״משפט והכתבה ),884 הזה1 (העולם קססנר
 פסק־ למחרת הנידון במדור שהופיעה שרת״
).924 הזה (העולם הלוי השופט של הדין

★ ★ ★
 חדשים. פרטים הרבה לי נוספו מאז

 שרת שגם שלישית: אפשרות ועלתה צפה
בסדר. היו לא בהונגריה, קססנר וגם בארץ,

 היחסים פעם. מדי קסטנר עם נפגשתי
מתחנו כאשר גם הוגנים. נשארנו בינינו

הת אשר וכל פעולותיו על חריפה ביקורת
 של בהגינותו מעולם פיקפק לא בהן, גלם

 הנסיון מן מעולם הירפה לא הזה, העולם
 לי, שידוע כמה עד בצדקתו. אותנו לשכנע

רעה. מילה מעולם עלינו אמר לא
 מי ישב קסטנר רצח למחרת כי שמעתי

 להוציא כדי הזה, העולם גלימות על שישב
 שניהלנו כביכול, שיוכיחו, פסוקים מהם

עמלו היה הרבה להפתעתו נגדו. הסתה
 לא ימים כמה של עבודה אחרי לשוא:

 להתפרש היה שיכול אחד משפט אף מצא
זה. בכיוון מרחוק

 בתפיסה כמובן, נעוצה, היתר, הסיבה
 היום מאז עינינו לנגד שעמדה היסודית
 להקדיש החלטנו עת המשפט, של הראשון
 כל כאשר גם כוחותינו, כל את זו לפרשה

 חולף קוריוז בו ראו עוד העתונים שאר
 בכל חשוב היה קסטנר האיש לא בלבד.

 של שלם עולם הרקע: היה החשוב הפרשה.
 בקסטנר שמצאו הגטו, של ומסורות מושגים

האחרון. נציגם את
★ ★ ★

 רב זמן בסקרנות, פעם שאלני זר עתונאי
 בן־אדם איזה קסטנר? היה ״מי הרצח: אחרי
היה?״ הוא

 דמותו את לו לתאר לו, להשיב ניסיתי
 בפגישות בעיני שהצטיירה כפי קסטנר של

 בלתי־ כמעט שהדבר הרגשתי לפתע הרבות.

האיש. את לתאר היה מאד קשה אפשרי.
 הוא בחינות. מכמה מזהיר היה קסטנר

 גמיש, שתדלן, של המובהק הטיפוס היה
 איש היה לא קסטנר 'אולם רב־גזזני. תרבותי,

 כשעוד המשפט, לפני רב זמן הכרתיו גדול.
 של שלטונו בימי פאלאס, במלון פקיד היה
במיוחד. בלט לא מעולם שם. יוסף דוב

 חותכת הוכחה תמיד קסטנר היה בעיני
 אנשים גם יכולים גדולה בתקופה כי לכך

 ההיסטוריה. לפסגות להגיע מאד בינוניים
 כי לדעתי, חשוב, כל־כך כך משום ודודקא
 מותר בין ומחייב ברור תחום מראש ייקבע

 וחד־משמע- ברורים מושגים ויגובשו ואסור,
 לבין מותרת, פוליטית גמישות בין יים

המצבים. בכל האסורה בגידה
ה באומץ־הלב הלוי, השופט עשה זאת

 כוום גם ישנה זה רקע על ורק לו. אופייני
 לאומית חשיבות ואולי — לאומית חשיבות
כולה. קסטנר לפרשת — מכרעת

מכתבים
הדין גזר

 אולם פסקי-דיז, לבקר מקובל זה אין
 פרשה על דעה להביע שלא קשה זה במקרה

ומות ארוכים כה חדשים במשד שהסעירה
 בר אדם כל בארץ. הקהל דעת את חים
תח ישראל כי רוצה שאינו במדינה, דעת
 הועיד אמריקה, דרום נוסח למדינה פור

 פסק אשר את שמר ולדן לאקשטיין מראש
 מזאת. יותר ועוד המכובד. ביודהמשפט להם

 בלב הטבועה הטבעית ההתנגדות למרות
 לא מוות, פסק־די: כלפי תרבותי אדם כל

 זה במקרה אילו כד כל מזדעזע הייתי
 מה יותר. חמור עונש לנאשמים פוסקים היו

 מנקס. הנאשם של הרשעתו לנבי לומר שאין
 המעטה, המשפטית והשכלתי עיני ראות לפי
 לסבר יכלו ושמר אקשטייז הצעירים הרי

 מרשיעו, היה ובית־המשפט אחר, אדם כל
מנקם. את שסיבכו כפי

ירושלים שיבר, י. ד״ר
הנא במשפט פסק־הדיז ישל המלא פרסומו

 הזה (העולם קסטנר הר״ר ברצח שמים
 ותמונות משמעותו ניתוח בלווית ),1068

 יום באותו עוד שהופיעו המשפט, סמהלד
 אחר עתוז כל לפני פסק-הדיז, ניתז בו

רא ממדרגה עתונאית עבודה היא במדינה,
לתשבחות. ראויה והיא שונה

תליאביב דגן, נחום
ש כמו פםק-הדיז, כי עמכם מסכים אני
 הכללית לתביעה כבדה מהלומה הוא ניתן,

 הקלפים בניז כל אחריה. העומדים ולאלה
יש במדינת כי להוכיח כדי הללו, שהקימו

 אח להפיל הזוממות מחתרות קיימות ראל
 נמנים אלה מחתרות אל וכי בכוח, השלטון

 מערכת וחברי תמיר עורר־הדיז נם השאר בין
ממילא. מתמוטט עתוגכם,

תליאביב קולקר, ישעיהו
והצפרדע הממשלה

 צפרדע. וראו בדרד הלכו חברים שני
 אם לירה לד ״אתן יענקל, אומר ״חיים,"

 את בלע הוא דם. יש לחיים אותה." תבלע
 לו. חבל אד לירה, לו נתז יענקל הצפרדע.

גם ביענקל. התגרה חיים צפרדע. עוד ראו

גילדה קרחגית-לשעכר
 וקיבל הצפרדע את בלע הוא דם. יש ליענקל

הלירה. את חזרה
 דם. בעל יהודי לכל היטב ידועה הבדיחה

 על נבואה ממש היא הזאת הבדיה אולם
 ישראל. בממשלת הממשלתי המשבר תוצאות

 מר־ הצפרדע בליעת תוצאות שאת רק חבל
 הלירה את נישלם אנו המיסים. משלמי גיישים

מישתתף. לכל
תל־אביב זילבר, צדוק

 בקואליציה הנמצאות הפועלים מפלגות שתי
רואים, ואינם להם עיניים וחזור: הלוד

 עונה להם פה שומעים. ואינם להם אוניים
הכסאות. שמירת העיקר אמן,

פתח־תקוה שערבני, אליהו
 לכם לכתוב לנחוץ מצאתי ותיק כקורא

 שבועונכם כמח עד ולציין שורות מספר
 כה הנמצא לישראלי בפרט יעודו, את ממלא
 נש- האחרונים ביטים ומהארץ. מהבית רחוק
 לסיבה נוצרים וידידים מכרים על־ידי אלתי

 ולא אודה בישראל. המשבר של האמיתית
 היום אולם ידעתי. לא מהם שיותר אבוש

 הזה העולם את מפתיע באורח קיבלתי
ב המשבר על המלא הסיפור ובו )1056(

 היה יכול לא פרטי מכתב שום ממשלה.
 עתונכם. לי שהמציא החדשות את לי להמציא

 סיפוקנו, על באנו וכולנו ידידי עם ישבתי
בארץ. הנעשה על שמחנו לא לנמרי אבל

טקסס, הוסטון, מרגלית, מ.
ארצות־הברית

 וכד אמת, היא אד איומה, היא ההשוואה
 גאון אותו מול כנמר, בדורו האחד לי נראה

שאמרת, מלה לאח מסכים ״אינני שאמר:
 אותה.״ לומר זכותד על למות אני מוכן אד

ירושלים בר־כוכבא, יצחק

הרב הסכר
 מ־ הגיורת בן על שהתפרסם למה בקשר

להו הנני )1058 הזה (העולם ראשוז־לציוז
 הזה שהבז היות קרה) (הדבר כי דיעכם

 בתל־ ,להתחתן רווקות תעודת לקבל •שבא
 תקנות לפי נוצריה. היתה שאמו מסרו אביב

 הרא׳שית מהרבנות נישואין לרישום והוראות
 מבית־דין גירות תעודת הדתות, ומשרד

 מוסמר מבית־דיז אישור טעונה בחוץ־לארץ
 הבתי־דין שם שמפורט ,7 ובסעיף בארץ.

 ראשודלציון עירנו אין בארץ, המוסמכים
בזה. להחלים סמכות לי היה לא ולכן בתוכם

ו להאשה בנוגע וכן שנהרג לבן בנוגע
 הראשית הרבנות למועצת לפנות יש כדומה,

בהן. שתפסוק לישראל
חרל״ם, זבולון חיים

לציון, ראשון ואב״ד רב
נחלי־חייס ספר המחבר בעל

שחור? סוף
 יהודי של שנשואי־תעריובת סבור אינני

 כתבתם עליהן קתולית, כושית עם לבז
 עשויים )1058 הזה (העולם שעבר בשבוע

 לכושית פארקר אריק של משיכתו להצליח.
המל רגעית, משיכה היא ברזיליאנה מלהקת

 העובדה נם שבה. הזרות בשל אותו היבה
 באופן ביניהם להידבר יביולים הם שאין
 הנשואין. להצלחת לתרום עשויה אינה חפשי

 לפני היטב ישקול אם פארקר יעשה טוב
לאישה. אלדה אח ישא ש

תל-אביב מילר, חנה
 הנושא הישראלי על הרישימה את כתבתם

 הפליה נגד להתריע כדי לאישה כושית לו
 הפירסום עצם אולם צבעונית. או גזעית
 מה בהפליה. נוהגים עצמכם אתם כי מעיד

 הייתם האם אלה? בנישואים מצאתם מיוחד
 אנשים שני נשואי על בזו כתבת־ענק כותבים
חולון ברנשטיין, תיאודור לבנים?

 יהיה אפשר כאלה נשואים אחרי . . .
לזברה. מסברה הנולד הרד שם את לישנות

תל־אב-ב ברוך, נ.
 טברויליאנה הכוישית על ברישימתכם קראתי

 אמנות להקת שחברת לכד תקדים היה כי
ביש שהתאהבה אחרי בארץ, נשארה זרה

 שמעתי ולא בארץ שנה 12 כבר אני ראלי•
 זאת במקום שמעתי כזה. מקרה על מעולם

 לירידת שגרמו הפור, בכיוון נשואים על
 מאוד מעוניין הייתי לכן מהארץ. ישראלים

 אותם של בגורלם באמת קרה מה לדעת
חיפה לוין, יעקב שהזכרתם. נ״שואיז
 הקרח להקת חברת תמונה) (ראה הורן גילדה

 שלוש לפני ברמת־גן בזירהטרון שהופיעה
מאו חיים בה רואה בארץ, נשארה שנים,
 מעשה הישראלי בסרט הופיעה ואף שרים

במונית.

המכחישים שורת
 ביקורת את אישר עשהאל, פ. אני אין
 בשבועונכם מסרתם ב״הארץ״ שלו הרדיו

 כי ההערה בתוספת ),1057 הזה (העולם
הוא. שאני מישוכנעים יש

תל־אביב שיף, מידד
(העו ש.א." ונגד ״בעד בשידור כי קראתי

 איש כלכלנים, שני ישתתפו )1056 הזה לם
 הרי לי שידוע כמה עד מפא״י. ואיש חירות
 סנן אריאלי, אריאל מר זו, בתכנית יריבי

 חבר הוא המדינה, הכנסות על הממונה
מפא״י.

 ירושלים אליצור, יובל
 של הכלכלי המדור בעורן חשד לא איש

 עורך של טעותו חירות. חבר שהוא מעריב,
 בהיותו תמימותו, עקב נגרמה הרדיו מדור

 גם לדבר יתנו ישראל בקול כי משוכנע
האופוזיציה. מפלגת לאיש

חל על עתונות במדור שפירסמתם הסיפור
ת הטישבר סביב העתונאית במערכה קי  בעירי

 פי- רק לא הוא ),1057 הזה (העולם נתניה
 מח׳שבות לעורר עשוי הוא ומשעשע, קאנטי
ביוד המשמש עתונאי, של טיבו על נוגות

ארוגים״. שני של ״משרתם עין
 בו שאין הסיפור של היחיד חסרונו

 חדשי ארבעת כל במשר אמת. של קורטוב
 בז־עמי ביו האחרון במאבק וביחוד המשבר,

 אנטי. כתבתי ולא פרו כתבתי לא לשקד,
 מצפוני מיטב לפי העובדות את רק מסרתי

נ. בקלות: להוכחה ניתז הדבר והכרתי.
 אבן־חן את תמיד השלים ב״מעריב״ שרוני

מ״הארץ״.
 חברי רוב שכאשר לדעת, אתכם יעניין

 יונקי־שדי־ם. עדייו היו חוה העולם מערכת
 עברי יומי עתון של •שליחו אני שימשתי

ב והצרפתים הדרוזים בין הקרבות בזירת
מעניין? לא הארץ. צפון

 נתניה אבן־חן, אהרון
 הקלה ׳ההוכחה גם מעניינת מאוד. מעניין

 אבן- א• את במעריב שרוני ג. השלים כיצד
 ללא ומצפונו, הכרתו מיטב לפי בהארץ, חן

 ו.וו2.57 בתאריך אנטי. או פרו עמדה נקיטת
 עירית ישיבות על אלה ידיעות שתי הופיעו
 אותו בידי כתובות ובהארץ, במעריב נתניה,

 פטיש את ״כבש- בן־עמי בהארץ: עתונאי.
 להדיח שנועדה הישיבה בישיבה... היו׳־ר

 על־ידי ״נכבשה״ מכהונתו העירית ראש את
___צפוי בלתי בתכסיס בן־יעמי סר

ובן־עמי צדדית, דלת נפתחה במעריב:
ס...  ופותת הפטיש את נוטל בן־עמי נכנ

״. הישיבה את . .

י ר ת ו כ כ
ו ו 0הו ה 5 ו ה

 סדרי על מפורטת הודעה
 בפנים מתפרסמת הכריכה

.16 מס׳ בעמוד זה, גליון
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