
רעתונות בחשאי גשוו-החושו מסתנן נו

 פנימי שננומ
סוקולוב ■ בבית

 הרכב על־ידי הזמנה.״ לפי תכונות החיים
 יהיה, אפשר אמיניות, חומצות של מתאים
 קבוע תכונות בהרכב אדם לפתח למשל,
מראש.

ב מדע־הטבע עתיד את הרואה קצ׳לסקי,
 בעבר הצליח תהליכי־החיים, של היסודי חקר

ובת בטעמו הדומה סינטטי, סטייק ליצור
 אלא בקר. של לסטייק התזונתיות כונותיו
 בקר בשר לאכול יותר זול עדיין שכיום
סינטטי. בשר מאשר

 בכתבי- מחקריו על קצ׳לסקי של פרסומיו
 ואנשי- רב, הד עוררו בעולם מדעיים עת

ובהס שיטתו, לפי לחקור החלו רבים מדע
 שהביא גם הוא זה הד מחקריו. על תמך

החשוב. המדעי בכנס כיושב־ראש למינויו
 יהיה אפשר הקרוב שבעתיד התקוזה אולם

 מאד. רחוקה עדיין במעבדות, חי אדם לייצר
 וחבריו, קצ׳לסקי ולדעת תיאורטית, מבחינה

 כי הרחוק. בעתיד אפשרי כמעט הוא הדבר
 מהותם על לעמוד הצליחו טרם אנשי־המדע

 כמו החי, של מסויימות תכונות של הכימית
 אנשי- יצליחו בו ברגע ורגשות. מחשבה

 תיפתח אלו, חיים תעלומות לפענח המדע
סינטטי. חי יצור ליצירת הדרך

המערות אגש■
מא יותר שונים טיפוסים שני לתאר קשה

 החשובים הצעירים הארכיאולוגים שני שר
 אדם הוא אהרוני יוחנן ד״ר במדינה. ביותר
 שנותיו אף שעל הכלים, אל הנחבא צנוע,

 ממבטאו עדיין השתחרר לא בארץ הרבות
 (מתחרז יגאל ד״ר הביישני. ומחיוכו הייקי

 בעצמו, הבוטח צבר הוא ידין ישראל) עם
 הילה והעטוף הזרקורים באור בנוח המרגיש

 ידין מדען־גרידא, הוא אהרוני רמטכ״לית.
 מרחיקות־ פוליטיות אמביציות בעל הוא

לכת.*
 פעם לא יתנגשו השניים כי טבעי היה לכן
 את להוכיח השתדל ידין הרעיוני. בשטח

 הקרוב המקובל, התנ״כי התיאור אמיתות
אהרו במדינה. הפוליטית הצמרת של ללבה

ה ללב הקרובה המקרא, לביקורת נוטה ,ג
 כמו ידין, טוען כך בעולם. המדעית צמרת

 את בשעתו כבשו בני־ישראל כי בן־גוריון,
 ואילו יהושע. בספר ככתוב בסערה, הארץ

 היה לא מעולם כי להוכיח ניסה אהרוני
 רק אלא — כזה פתאומי ישראלי כיבוש

 עם איטית והתמזגות הדרגתית הסתננות
א׳. פרק בשופטים, שנרמז כפי הכנענים,
ההת עברה החודש בלתי־צפוי. 013
 סלע- יותר. מעשי לשטח השניים בין נגשות

 לגילוי המיבצע על ינצח מי המחלוקת:
ים־המלחי אזור של במערות גנוזות מגילות
מש אהרוני אירגן שבועות כמה לפני

 במערה קטעי־מגילה שגילתה קטנה, לחת
למח בינלאומיים. לשבחים זכתה ישראלית,

 הנוטה בן־גוריון, לדויד ידין אץ היום רת
 חילוקי (למרות הצבא מתקופת עוד חסד לו

 להתפטרות בשעתו שגרמו חוזרים, דעות
 שכדאי בנקל ביג׳י את שיכנע ידין ידין).

 לפני גדול, למיבצע ממשלתי כסף להקציב
 כל את ימצאו באזור הנודדים שהברואים

בירדן. אותו וימכרו האפשרי השלל
ל אוטומטית הפך ידין הסכים. בן־גוריון

 לו שיש לפתע מצא ואהרוני המיבצע, מפקד
לכך. להסכים סרב הוא בוס.

 בלי עדין. היה המצב נגנזה. הגניזה
 בארץ אין כי לגניזה. המיבצע נידון אהרוני

זו. במלאכה כמוהו המנוסה איש
 ידין פשרה. בצורת המוצא נמצא לבסוף

 עצמאיות יחידות לארבע המיבצע את חילק
שהוב לאהרוני, שייכת מהן אחת לגמרי.

ב מלמעלה. מוחלטת אי־התערבות לו טחה
 ה־ אהרוני כי ספק היה לא המקצוע חוגי

 החיה הרוח יהיה הנמרץ, ידין לא שקנא
המיבצע. של

חקלאות
ארץ רעב היה ב

 1960 שנת השבוע: נמחק האחרון הספק
 הוחל מאז ביותר הקשה הבצורת שנת היא

 אזורים בכמה הגשמים. במות ברישום בארץ
 כלשהו ליבול חקלאים עדיין קיוו צפוניים,

 התקוות: קמלו שהדרימו, ככל אך משדותיהם.
לנביטה. סימן הראתה לא החרוכה האדמה
 הבדואים, של מצבם היה במיוחד קשה
הגש כמות ירדה שם הצפוני, הנגב תושבי

ביותר. הקטנה מים
 לאחר הזה״, ״העולם כתב מד,,ח

הבדואים: באזורי מקין! סיור
מש דונמים, של רבים אלפים דונמים,

 הם באר־שבע: סביב גדול בקוטר תרעים
 צומח אינו דבר שום אך ונזרעו, נחרשו

מתבקעת, האדמה מת. יבש, חום, הכל בהם.

 את לחדש חחודש, אותו, שהמריצו *
 שלו ותמלונף־ים חמנובדיס קבוצת התקפת

יחדיזות. שיטת־אמזירות על

י נ ר ^  אני אבל חוקים. בעניני בו
ב1 ש ו ח ! \  שמואל את להעמיד שצריכים /

האנו האתיקה על עבירה בגלל לדין שגב
 השבוע שהשמיע הגבר והמקצועית!״ שית

 סוקולוב בבית בחדר־הישיבות אלה משפטים
 נרגש היה בלבו אבל שקט. נראה התל־אביבי

מאד.
 דרור, אמנון ישב כן לפני שבועות ששה

 אחדות־העבודה יומון של הפוליטי הכתב
 בחברת רמת־אביב, בשיכון בביתו למרחב,

 בהיסח־ה־ עילעל הוא תמר. היסה, אשתו
 מבטו נתקל כאשר מעריב, בצהרון דעת

 אדומות בסיסמות מקושט בולט, במאמר
 חתום היה הוא כהן. אהרון של ובתמונות

שגב. ש. בשם
 מרוב ״קפצתי המאמר. את קרא דרור

 לאשתי, זה את הראיתי מכסאי. התרגשות
 הזדעזעה. היא גם תתרשם. היא שגם כדי

בש זה על לעבור שאי־אפשר החלטתי
תיקה.״

★ ★ ★ שרום!״ די תגיד 7״א
 אמנון את הרגיז שכה *■*מאמר

 היה לא ),31( בן־עפולה דרור, (״צ׳רלי״) | ן
ל עמדה המוקדמת שחקירתו לכהן, אוהד

ב נכתב הוא היום. למחרת בדיוק התחיל
מו כעובדות הביא קיצונית, עויינת נימה

 מנגנון־החושך של הטענות כל את כיחות
הנאשם. נגד

 אשם שכהן ספק שום השאיר לא שגב
ה בתיאור רק תפקידו את ראה בריגול,
 פעם לא הטיף עצמו כהן ״אהרון פרטים.

 מדר שהמטרה לרעיון ובנאומיו ברשימותיו
 השגת לשם כי והוסיף האמצעים, את דשת

עובדות.״ ולסלף לשקר אפילו מותר זו מטרה
 את לגלות כביכול, הש.ב., הצליח כאשר
במל■ כהן נפל לא מארבים, לו וערך מעשיו,

דרור כתב
״ האנושית האתיקה על ״עבירה ...

 זהירות־ מתון אם ״בין שגב: הסביר כודת.
 — מוקדמת׳ ,הרגשה מתון אם ובין יתר
 הזר) והסוכן בהן (בין הפגישה נערכה לא

תאריך...״ באותו
ה מרכז שתהווה בש.ב., כהן חקירת על

 נגדו החשדות את הגביר אך ״כהן משפט:
 שקיים שיחה באותה להכחיש ניסה כאשר
ניסה גם הוא אדם. אותו עם קשר בכלל

 שנערכו הפגישות, של קיומן את להעלים
 כשהעלו אולם הקונספירציה. כללי מיטב לפי

 הידועות העובדות כל את בפניו הש.ב. ראשי
,בסתירות כהן הסתבך להם, .  (בביתו .

רשי לרבות מחשידים, מסמכים הוחרמו)
בכתב־סתר!״ מות

מסו בחלקם במאמר, ואחרים אלה פרטים
 סלעי־ ובחלקם בלתי־נכונים בחלקם לפים,

 יכלו לא להיערך, העומד במשפט מחלוקת
 מנגנון־ מצד מכודן כנסיון אלה להתפרש

 השופט, ועל דעת־הקהל על להשפיע החושך
 שלושה חיכה דרור הדיון. פתיחת ערב

באמצעים. ינקטו העתונים כי קיווה ימים,
 אחרים עתונאים גם כי שמע כך כדי תוך

 נאשם על הזדונית ההתקפה על נרגזים היו
 טילפן אף אחד איש להתגונן. יכול שאינו
 לא שלהבא ממנו ביקש שגב, של לביתו

ברחוב. שלום לו יגיד לא
★ ★ ★

שרות תמורת סקופים
ה ך■ עי ה ב ז י ג ר ה  היתה לא דרור את ש

 העתו־ בעניני המצוי לכל ידועה חדשה, | ן
 מנגנון־החושך חדירת בעית זוהי בארץ. נות

העתונות. לתוך
 כל כמעט עקיפה. זו חדירה היתד, תחילה

 המרחב, עניני את ביומונים שמכסה מי
 נזקק דומים, ושטחים בארץ הערבי המיעוט

 הקלה בדרך להשיגה שאפשר לאינפורמציה
 תמיד נקט המנגנון ממנגנון־החושך. ביותר

 אותך. אשרת ואני אותי, שרת ברור: בקו
 מפעם לך נספק ואנו מלאכתנו, את עשר,
סקופים. לפעם

האינ בטיב תלויה שפרנסתם הכתבים,
 לעתוניהם, להביאה מצליחים שהם פורמציה

 קרה כך זה. נוח לסידור ברובם התפתו
הרא במאמריהם הנוקטים, בעתונים גם כי

 בארץ הערבים בזכויות התומך בקו שיים,
 בהתמדה מופיעות במרחב, ובשאיפותיהם

 קטעי־הסתר, ' — הפוך גוון בעלות ידיעות
 ״עובדתית״ בצורה לשלול הבאים קיצוניים

 ולהטיל במרחב, שלום של האפשרות את
קט כי ברור ישראל. ערביי בנאמנות ספק
 ונקראו הידיעות במדור שהופיעו אלה, עים
 ממאמ־ יותר עמוק רושם עשו ביקורת, ללא

להגיון. שפנו המופשטים, רי־המערכת
 בעתונות: הידועה ביותר הבולטת הדוגמה

 המפרסם קאפליוק, אמנון המשמר על כתב
 על־ידי במישרין המודרכות כתבות פעם מדי

 בקו כביכול הנוקט בעתון החושך, מנגנון
בהארץ. פעם לא קורה דבר אותו הפוך.

 דרך שיש המנגנון החליט בהדרגה אולם
 מדי העתונות. על להשתלט יותר עוד בטוחה

 במנגנון שמילאו אנשים משתחררים פעם
 מסו״ בקיאות להם המקנים תפקידים עצמו
 פונים אלה אנשים ערביים. בענינים יימת

 כתבים־ של למשרות בנקל זוכים לעתונים,
 עם הטובים לקשריהם הודות לעניני־ערבים,

 ברור, תמיד לא החדש, בתפקידם המנגנון.
 את או העתון את — משרתים הם מי את

המנגנון.
מסור עולה סבאג), (לשעבר שגב שמואל

 דוגמה הוא במנגנון־החושך, שהתמחה יה
 לא מעולם עתונאי. של זה חדש לטיפוס

 מיבצעו משרת. הוא מי את להסתיר ניסה
הראשו פירנצה ועידת בימי ביותר: הבולט

 שילוח ראובן (בהנהגת שמנגנון־החושך נה,
מאי שלח בה, לחבל מעוניין היה המנוח)

הועי־ אפסות את להוכיח שנועד חומר טליה

פירנצה) (בועידת שגב כתב
האמצעים...״ את מקדשת ״המטרה

 פלסנר, מאיר הפרופסור את להשמיץ דה,
הזה (העולם שילוח להוראות לציית שסירב

1099.(
★ ★ ★

ז לקרוא כדאי האם
 דרור, מצד נאיבי מעשה זה יה ף■

 ה־ אגודת בפני דווקא זה ענין להביא | |
הוא. גם בכך נוכח מהר חיש עתונאים.

 ארבעה מינתה האגודה של ועדת־האתיקה
עמי אליהו (דבר), גוטהלף יהודה שופטים:

(הבו צפרוני גבריאל אחרונות), (ידיעות קם
 דרור, דרש (חרות). רמבה ואייזיק קר)

ה את לקרוא ״צריכים הישיבה: בפתיחת
״רם בקול שגב של מאמר  צפרוני: השיב !

 זה כאלה. מקרים על חל החוק צריך. ״לא
 נוקט לא הוא ואם המשפטי, היועץ של ענין

 רק עוסקת ועדת־האתיקה ענינו. זה בפעולה,
 עליהם!״ חל לא שהחוק בדברים
 מצירוף מורכב היה המאמר ״רוב שגב:
 בעתונות!״ כבר שהופיעו פרטים

?״ נכון ״זה : רמבה
 פורסמו באמת הפרטים רוב ״אולי : דרור
 כמונו מי אבל עתונים, מיני בכל בפיזור

 מפוזרים, פרטים יחד מצרפים שכאשר יודע
 גזר זה במקרה אחרת. לאמת הדבר מצטרף

 לפני יום כהן אהרון של דינו את שגב
 סוב־יודיצה!״• זה למשפט. שעמד

 ענין לא זה ״סוב־יודיצה וענזיקם: צפרוני
 המשפטי!״ היועץ של זה שלנו.

 מלאכתו כי הרגיש דבר, איש גוטהלף,
 מהם הימין, אנשי שלושה על־ידי נעשית

 ואחד וצפרוני) (רמבה רביזיוניסטים שני
 יותר: מתון היה הוא (עמיקם). שייב מאנשי

 זאת בכל לקרוא אולי שכדאי חושב ״אני
המאמר.״ את

 שגב בחדר, עתו-ן אף נמצא לא אולם
 ברור היה מאמרו. תוכן את בקיצור סיפר

 עוגות קפה, בינתיים שכילו השופטים, כי
 להיכנס מסרבים לאיש, כפול קפה ועוד

באנ נסתיימה הישיבה הענין. לעצם אפילו
ה איש צפרוני, גבי של משעשעת קדוטה

פתי ״ביום הוא: סיפר אחת. בטירה שלושה
״״רוצ דבר כתב ארלוזורוב רצח משפט חת
 העתון ואילו לדין!״ יובאו ארלוזורוב חי

למש יופיעו שקר ״עדי כתב הרביזיוניסטי
 הבין שלא האנגלי, המשפטי היועץ פט!״

 על לדין הצדדים שני את תבע חוכמות׳
בית־המשפט. בזיון

 מוקף הופיע דבר,. עורך כצנלסון, ברל
ה העורך ייבין, יהושע עורכי־דין. חמשה

ה סנדלים. נעול לבדו, הופיע רביזיוניסטי,
 עשיר, איש שכצנלסון ראה האנגלי שופט

 לו נראה ייבין לירות. 80ב־ אותו קנס
גרוש. בעשרה אותו קנס והוא כמסכן,

 ה־ את לטהר הנסיון נסתיים זה בסיפור
מנגנון־החושך. מחדירת הישראלית עתונות

במשפט. ועומד תלוי

למר רעבות מתות, הכבשים לגשם. !אה
 רעבים. הם אבל מתים, אינם האנשים ;.

 של המאהל במבואות המכונית אח עצרנו
 מצו־ בדואי חברון. כביש לצד אל-אסד, :ט
 ״מר־ אלינו. ניגש לבוש־סחבות, יחף, ן,

 ״הייתם שאל: ומיד אותנו בירך :ה!״
 בשוק?״ אולי ום

שאלנו. ״בשוק?״

 מבויישים. במעגלים ידיו את הניע הוא
 או סיגריה איזה שם קניתם אולי ״כן,
״טבק . . .

 הראשונה הפעם זו היתד, ברור. היה הרמז
 שאחד בדואים עם היכרותי שנות כל במשך
 הרעב שבטו. מאהל בעצם נדבה, ביקש מהם
 נתנו סתם. ברעב מהול בעיניו, ניכר לטבק

אידר־ עצמו. את הציג והוא סיגריות, לו

 .50 או 40 או 30 בן אל־אסד, סאלם הים
 כתיקונן ובשנים מקצועו, לפי רועה׳ הוא
 אפילו היה אדרבא, הפרנסה. לו חסרה לא

 אין עכשיו אבל בסיגריות. אורחים מכבד
 עד הצטמק השייך של עדרו ברועים. צורך

 להשגיח קושי בלי יוכל קטן שילד כך, כדי
עליו.

•ו) בע*,־ו (ח*שך

. 7


