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 כץ קלמן בין הסוערות השיחות באחת

 המחתרת לפרשת בקשר שילוח ראובן לבין
 שילוח השמיע ,1951 בשנת עוד העיראקית,

מבעית. איום
 אל ויפנה הפרשה את שיגלה אמר כץ
 מלטפול יחדל לא שילוח אם הקהל דעת

 ואז בן־אפרים. ציון על האשמות־שוא
 תעשה ״אם נורא: משהו שילוח אמר
ה מנהיגי לחיסול ידיך במו תביא זאת,

).1091 הזה בהעולס צוטטו (המלים תנועה!״
 אותי הכנים שכץ לזמן סמוך זה היה
 את עמי יחד לבחון כדי הפרשה, בסוד

 הבינונו הנסיבות. לאור הפירסום כדאיות
 ש־ כלשונו: שילוח של איומו את שנינו

 כבני־ בידיו משמשים המחתרת מנהיגי
 נפר־ אם שתיקתנו. את להבטיח כדי ערובה

 שמו״ לפרסום הוא יגרום הפרשה, את סם
 היה אל־סעיד גורי שבימי דבר — תיהם
להורג. הוצאתם את אוטומטית אחריו גורר
 אז שהיה שילוח, של באיומו זילזלנו לא
 גם ושנשאר הכל־יכול, מנגנון־החושך ראש

 מוסד עם הדוק בקשר קשור מכן לאחר
 להג־ יצליח שלא בטוחים היינו אולם זה.

 העברית. בעתונות בטחנו האיום. את שים
 שום בישראל יימצא שלא משוכנעים היינו
ב המחתרת ראשי את בזדון שיזהה עתון

מנגנון־החושך. זאת ידרוש אפילו עיראק,
 יעשה — עצמנו את שאלנו כך — מי

 שכל אנשים התליין לחבל שימסור מעשה
 ישראל עם להתקשר שביקשו הוא פשעם

המערב? נגד
 ב־ ,ישראל את שיכתים מעשה יעשה מי
 ש־ כמשרת במרחב, מתקדם אדם כל עיני

הבריטי? רות־האינטליג׳נס
 כל בעתיד שירתיע מעשה יעשה מי
 באיזו ישראל עם מלהתקשר במרחב ערבי
שהיא? צורה

 טעינו. ואנו צדק, שילוח כי נסתבר עתה
ה של עתונם — כזה אחד עתון ישנו

ה אבירי באימפריאליזם, האמיצים לוחמים
ה העתונים מכל היהודית־ערבית. שותפות

 לעשות מוכן היה לבדו הוא ישראליים,
 שילוח. ראובן למען זו בזויה עבודה

★ ★ ★
 על על־ידי השבוע שנעשה מעשה־הנבלה

 העתי־ בתולדות תקדים חסר הוא המשמר
העברית. נות

 של קטן לקומץ מסרתי חודשיים לפני
 המחתרת ראשי של שמותיהם את עתונאים

 אותם אחרים, סודיים ופרטים העיראקית
ו שלנו, בפירסומים ברמז אף גילינו לא
ה במסיבת־העתונאים אפילו הודענו לא

 פרטים מסרתי זה. בענין שקיימנו סודית
 אישי ובאופן בנפרד עתונאי לכל — אלה

ש אחד כל של מילת־הכבוד על־סמך —
 ישתמש אך אלא לעולם, אותם יפרסם לא

הז כולה. הפרשה להבנת כחומר־רקע בחב
נפשות. בדיני ענין שכאן כולם את הרנו

 על־ איש קפליוק, אמנון פירסם השבוע
 לא הוא האלה. הפרטים כל את המשמר,

 כי ושלום, חם עצמם, השמות את פירסם
פר עליהם מסר רק הוא הגון. איש הוא
 ברחוב נער כל יכול פיהם על אשר טים

 עלי, כתב כאילו זה היה לזהותם. בגדאדי
 העולם עורך שאני שמי, את להזכיר בלי

 לשעבר השמית, הפעולה מרכז חבר הזה,
 פלשת בשדות בשם ספר מחבר אצ״ל, איש
ממאמרי. שונות ציטטות בתוספת ,1948

 אחרי האישית. דעתו על נעשה לא הדבר
 הראשון, המאמר את המשמר על שפירסם

של זהותו את חד־משמעית בצורה שגילה

 בהול מכתב הרצתי המחתרת, מנהיג קייס,
 יערי. למאיר העתקה עם המשמר, על לעורך
 נגרם, שכבר ״האסון השאר: בין כתבתי

 אליכם פונה אני אולם לתקנו. אין שוב
 הכתבות מכל למחוק נמרצת בדרישה עתה

 לזהות העשוי פרט כל זו בסידרה הבאות
 מודיע ואני — המחתרת מאנשי נוסף איש
 את אישית עליך שאפיל בפירוש בזה לך

 מעשה־נבלה לכל הציבורית האחריות מלוא
זה.״ בשטח נוסף
 שולחני על בעלמא. דברים כתבתי לא

 ב־ הזה העולם כתב של דו״ח מונח היה
 סוכנות ראש גם שהוא הורוביץ, דויד או״ם׳

 ״דיברתי לאמור: יהודית־אמריקאית, ידיעות
 חשם העיראקי, השגריר עם שוב היום

 אותו עניין בן־אפרים של סיפורו ג׳וואד.
 גליונות כל את ממני ביקש והוא מאד,

 העברתי הכתבות. את שהכילו הזה העולם
ב אותם שיתרגם אמר הוא כולם. את לו

 אם הגבתו. את לי יודיע ואחר־כך מלואם,
 שהוא לי נראה דיבורו, סגנון לפי לדון
 מחתרתיים נסיונות אותם על משהו יודע

 אל להבין יכול שהוא אמר הוא ראשונים.
 עם מגע לחיפוש שגרמו הסיבות את נכון

 מעול עתה זה השתחררו שאז הישראלים,
הבריטים.״
 על־המשמר. עורך את הרתיע לא מכתבי

 נוסף, מאמר פירסם ימים שלושה כעבור
 הוא אומונא. את ספק של צל ללא שזיהה

נתקיי בה הניטראלית הארץ את זיהה גם
בג עם הקשר קויים ודרכה הפגישות מו

 שורה על אסון להמיט העלול דבר — דאד
אנשים. של נוספת

★ ★ ★
ש מי שילוח. ראובן של נקמתו זוהי

 בנקל יווכח אתמול, נולד ולא לקרוא יודע
 שפע על על־חמשמר, של אלה מאמרים כי

מתיקי ישר באו בהם, הכלולים הפרסים
 זה מנגנון בחר מדוע ברור מגגנון־החושך.

 — זה לפירסום מפ״ם של בעתון ד!זקא
 מזה אולם עדותו. ירחיק לשקר, הרוצה

 המריץ מה ותמה: יושב אני ימים כמה
עצמו את לבזות על־המשמר את דווקא

כזה? שפל במעשה
ל שותפת שמפ״ם מפני זאת עשה האם
 כפי מנגנון־החושך, על ולאחריות בעלות
 כש־ ברוגז, פעם לא טענו מפא״י שאנשי
עליו? ביקורת כביכול מתחה מפ״ם

מצ למפ״ם שיש מפני זאת עשה האם
 ל־ באחריות חלקה עם בקשר שחור פון

ועוד? ברעם אדמות שוד סיני, מיבצע
 עקב סודיות התחייבויות למפ״ם יש האם

 להחזירה ביג׳י והסכמת בממשלה ישיבתה
שנה? מלפני המשבר אחרי לשם
 של העיוורת שנאתם כאן פעלה שמא או

 פא־ שנאה הזה, להעולם המשטר יעל עורכי
 ל־ האחרונה בשנה פעמיים שגרמה תולוגית
 שבעקבותיו עלינו, זדוניים שקרים פירסום

 התנצלות לפרסם פעמיים המשטר על נאלץ
רשמית?

 גם האלה התשובות כל נכונות שמא או
יחד?

★ ★ ★
כתבלב, אותו עם להתווכח רב טעם אין

 ויכוח, שיש במידה המשמר. טל אם או
 ראובן עם — הבוס עם ישר אותו לנהל יש

אלה? במאמרים טענותיו מה שילוח.
 שילוח טען עצמה, בפרשה הטיפול בימי

 וכי קומוניסטית, מלכודת שזוהי פעם מדי
 ידה י את לתת יכולה אינה ישראל ממשלת

כ עצמו בן־אפרים את האשים הוא לכך.
 ממנו נטל זה סמך ועל קומוניסטי, סוכן
מל רב זמן במשך ממנו ומנע דרכונו את

המחתרת. ראשי עם אישית התקשר
ש ההיפך: את בדיוק שילוח טוען עתה

 השאלה: ונשאלת וותיק. פאשיסט הוא קיים
מנ כל כמעט השלושים, בשנות מה? אז

 את השליכו הערבית הלאומית התנועה היגי
 ה־ איטליה — דאז בריטניה אויבי על יהבם

 בישוב אפילו הנאצית. וגרמניה פאשיסטית
 אברהם — אחד לוחם־חרות השתדל העברי

איט עם ברית לכרות — שטרן (״יאיר״)
ב ונחשב הבריטים, נגד הפאשיסטית ליה
לפאשיסט. ושות׳ שילוח עיני

בממש חבר היה קייס :2 מספר טענה
 המחתרת), פרשת (לפני אל־סעיד נורי לת

 הצהרות שונות בהזדמנויות השמיע הוא
ה בהלווית אפילו והשתתף פרו־מערביות,

אימפריאליסטי. סוכן הוא עבדאללה. מלך
ה איש — שילוח דווקא כי הוא מוזר

 והאינטליג׳נס ההגנה של הש״י בין קשר
ה אולם כזאת. טענה משמיע — הבריטי

 וכת־ שילוח יותר. הרבה עוד מגוחך דבר
 במחתרת מעולם עסקו לא המשמר על בלבי

 כך על מתפלאים היו לא אחרת רצינית.
הפולי בחיים מרכזי אדם מחתרת, שראש

 של מסך־עשן סביבו מפיץ עיראק, של טיים
 לנורי, תהילה ושירי פרו־מערביות הצהרות

המח של הקאדר את מגבש שהוא בשעה
 בחשאי ומנהל האנטי־אימפריאליסטית תרת

 ותחנת־ צבאי בסיס להקמת משא־ומתן
בישראל. שידור
הגיו בשיטה שנקט היחיד היה לא הוא

 ולהטעות האדיב את לבלבל כדי זו נית
 זאת עשו נורי. של האכזרית הבולשת את
 קא־ הגוכחית• המהפכה ממשלת מנהיגי כל

האח היום עד נחשבו וחבריהם עארף סם,
 — המשטר של ביותר הנאמנים לקצינים רון

 לעמדות־המפ־ לעולם מגיעים היו לא אחרת
המהפכה. את לחולל להם שאיפשרו תח,

 פירסמד, 1948 בשנת :3 מספר טענה
 אנטי־ הצהרה קייס של (הרשמית) מפלגתו
 שיגרתיות החלטות מרבבות אחת ציונית,

 כל על־ידי הימים באותם שפורסמו כאלה
 חשב מה וכי בעיראק. הפוליטיים הגופים
ו לציונות הידד תצעק שהמפלגה שילוח?

 אפילו שצעדה לפני קלפיה, כל את תגלה
 הקטן הרמז שבא ולפני הראשון, צעדה את

 אד ברית של אפשרות על מישראל ביותר
טי־אימפריאליסטית?

 מלא־ הם מאמרים אותם דברי שאר גם
 של בליל — דברים סילוף של כת־מחשבת

 חצי־אמיתות הרבה נכונות, עובדות כמה
 דברים של זדוני וסילוף ממש, שקרים ואף

 על־ פרטיות בשיחות כתבלב לאותו שנאמרו
 מנסה הוא אין ועל־ידי. כץ בן־אפרים, ידי

 ראובן על להגן שמטרתו להעלים אפילו
 מתאר אותם מנגנון־החושך, ואנשי שילוח

 וכחסידי הדור כגאוני זה מפ״מי כתבלב
 אלה נכנעות תשבחות בצד והשלום. האחוזה
 נגד וגידופים בקללות אלה מאמרים גדושים
 כתובת את מגלה הסגנון הזה. העולס

המכתיב.
★ ★ ★

 מנגנון־החושך של זו תשובה אחרי אולם
 ממשלתי בבטאון מאמרי־ענק שלושה לאורך

מענה: ללא שלנו השאלות גם נשארו זה
 העיראקית המחתרת ראשי :1 מס־ שאלה

 בן־ עם לפגישה לישראל לבוא מוכנים היו
 היה באמת אם הוזמנו? לא מדוע גוריון.

 עתה, לרמוז מנסה שהוא כפי שילוח, בלב חשד
 בן־ וכי בענין קשור היה לא בכלל שקייס
 קיים הוזמן לא מדוע — שיקרו וכץ אפרים
שי הסכים לא מדוע הנה? לבוא פשוט

ניטראלית? בארץ עמו להיפגש לוח

 בכוחה שילוח פיקפק אם :2 מס׳ שאלה
 בן־אפרים הודעת את ושלל המחתרת של
 של המחתרתית) לא (הרשמית, מפלגתו כי

 לא מדוע — חברים אלף 80כ־ מונה קייס
 מדוע האמת? את לברר נסיון שום נעשה
 בכל גלויה ובכוונה בזדון שילוח חיבל

 מדוע גבוה? בדרג פגישה של אפשרות
 במבחן העיראקית המחתרת את העמיד לא

 בסיס בישראל לה לתת הוסכם אילו מעשי?
 לעמוד קל היה לא האם לוחמים, לאימון

וממדיה? כוחה על
 הבלים, הבל היה הכל אם :3 מס׳ שאלה

 אסף, מיכאל כתב מדוע החולני, דמיוננו פרי
 להיפגש כדי מישראל שנשלח היחיד האיש

 למחרת בדבר במאמר המחתרת ראשי עם
 לנו המתנגדת בארץ ״אפילו כי זו פגישה
 שבי־ על חתמה שלא עיראק, (קרי: ביותר

 כי סימנים מעין יש ישראל) עם תת־נשק
 ידועים גדולה. תמורה והולכת מתחוללת

 אל הקצה מן תמורות של מקרים אילו לנו
יהו של קיצונית משלילה כלומר: הקצה,

 מקפת, יסודית, ברית של לגישושים דים
 .הערבי, המזרח , בכל הדברים פני לשינוי
מדי בין, ומלוכדת האדמונית פעולה על־ידי

 התיכון.״ המזרח מדינות ובין ישראל נת
 עצמו את לסכן יכול אינו אסף כי יתכן

 כבודו על יחיתר האם אך בשילוח, וללחום
 בעתו? עצמו דברי את להכחיש כדי עד

הפגישה? מן שובו למחרת פרטיות, ובשיחות
 תמנה מלא: ציבורי לבירור מוכנים אנו

 בלתי־מפלג־ ,ציבורית ועדת־חקירה הכנסת
 דויד של הפרוטוקולים את לה תגיש תית,

 ומנגנון־ משרד־החוץ תיקי ואת בן־גוריון
 את לה נגיש ואנחנו זו, פרשה על החושך

העדו את הועדה תגבה שבידינו. המסמכים
האמת! את ותקבע יות

 כאשר פינכתו ומלחכי שילוח יתפתלו
 היסודית: הקביעה מן ,מנוס ,אין יתפתלו,

ל הלכה לבדוק נסיון שום נעשה שלא
 ואת המחתרת ראש של כנותם את מעשה
 של מוסמך נציג ששום ארגונם, ממדי

 עמם׳ לפגישות הופיע לא ישראל ממשלת
 בערב עוד המחתרת את השמיץ ששילוח
 לו שנודעו לפני עליה, ששמע הראשון
 בבל בזדון ושחיבל העיקריים, הפרטים

 בועידת השבוע שחיבל כשם נוסף, מאמץ
פירנצה.

 רק השבוע שבוצעה הסופית הניבזות
 שמסרו האנשים אותם זו. תמונה משלימה
 לידי העברית המחתרת לוחמי את בשעתו
 מיב־ על לחזור עתה ניסו הבריטי, התליין

 בעיראק. לוחמי־השיחרור לגבי זה צע
★ ★ ★

 בלבי כבד. בלב אלה דברים כותב אני
 את שילוח יחטיא הפעם גם כי תפילה

 הנוכחי השלטון ראשי כי מקוזה אני מטרתו.
 נסיונם וכי שונאי־ישראל, אינם בעיראק

 להיעזר שנים שמונה לפני וחבריו קיים של
 המהפכה את לחולל כדי ישראל במדינת

בעי ייראה לא והאימפריאליזם, נורי נגד
 כנסיון להיפך, אלא לאומית, כבגידה ניהם

בתום־לב. שנעשה הגיוני
 את לגלות זד, פירסום יעזור כן, אם

 שכבר כפי — עיראק מנהיגי של פניהם
 ושל שילוח ראובן של פרצופיהם את חשף

המשמר. על עורכי

ם מכתבי
למרחב יוצא מרחבי
 )1090 הזה (העולם מרחבי של סיפורו

 מהכלא ששחרורו ספק איז רטט. בי העביר
 במרד גבורתו על החברה תודת רק אינו
 היה לא שבעצם הודאה מעין אלא שטה,
החוק. על שעבר למרות העונש׳, לו מגיע

חיפה בר־ניב, מאיר
 להערצתו נתפסתם אתם שגם תמה אני

 ולפרט לחזור לנכון ומצאתם אביו רוצח של
 שהפר האיש של הטרגדיה פרטי את

תל־אביב שפירא, י. ד״ר ..• לגיבור
 בעת מרחבי, היה לי שזכור כמה עד

 בכתבתכם ? לאשתו קרה מה נשוי. שנאסר,
פתח־תקוה ג., פ. כלל• אותה הזכרתם לא

המש בתקופת מאשתו התגרש מרחבי ״עקב
למוות. נדון בו פט,
הקיבוץ בני

 בקיבוץ המשבר על השלישית ברשימתכם
 בעיקר מאשימים הינכם )1096 הזה (העולם

 הקבוצי. בנוער למשבר בגורם צה״ל את
 בני הניתוח. לא אולם נכון, הוא הגורם

 שהם מפני לא בצבא, מתקלקלים הקבוצים
 רואים הם להיפר, נחותים. עצמם מוצאים

 והעולים העירוניים על בכל עולים ש,הם
ובת במנהיגות גופני, בכושר — החדשים

 נורמת אותם, מסחררת זו ועובדה — פיסה
למשק. בחזרם ריקנות להרגיש להם

צה״ל ל״ עוזי סמל

 הקבוץ בני בריחת על דבריכם כי יתכן
 הצעיר, השומר קבוצי בני לגבי נכונים,

 אם אולם בהמונים. משקיהם את העוזבים
 והקבו־ הקבוצות איחוד אנשי אלינו, תבואו

טוב. יותר הרבה מצב תמצאו ציג,
עין־חרוד(איחוד) קורא,

 מילידי 80 עזבו בלבד האחרונה בשנה
 המצב האיחוד. משקי את האיחוד משקי

־ מזה. גרוע איננו הצעיר השומר במשקי

ריקה אמא
מגוחד  שבקושי זראי, שהגברת הדבר ...

עצמה שהיא וכפי שנה, בת בת גידלה
אותה מגדלת )1095 הזה (העולם אומרת
להציע לעצמה מרשה כבר מטפלת, בעזרת

 החינוך שיטת עוד כל לאחרים. חינוך דרכי
 מוקדם מאמרה ידה, על נבחנה לא ניל של

. י ד מ

גבעתיים גיל, מרים
 ניל של לספרו תנובה לראות שמחתי

 לרא־ אותו כשקראתי שלי לתגובתי הדומה
 ריקה, כוחר יישר שנים. שמונה לפני .שונה,

 תגובתד את והבאת מתניד את ששינסת על
יקלעו שדבריד נקוה הרחב. הצבור לידיעת
המבוקשת. התועלת את ויביאו למטרה

יערים קרית־ הנוער כפר חלמיש, יצחק
. .  ותראו זראי ריקה כמו אמא לי תנו .

מחונד. אהיה אני שגם
תל־אביב ברסקי, יוסף
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