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לביג׳י אזהרה★ ★ ★
 החוגים כל את השבוע שאחזה התדהמה היתר, בר, של זה מרכזי מעמד וכה ך
 בתקופה בריגול, כזה אדם של האשמתו ומוכנת. טבעית השלטון, לצמרת המקורבים ■1

המעשה. חומרת על הצביעה בחירות, ערב של
 מתוכנן, באופן בא לא הגילוי כי הגילוי. מועד את לקבוע איש בידי היה לא למעשה

 כאילו שנפוצו, הרבות השמועות וחובקת־עולם. יסודית חקירה או ממושך עיקוב אחרי
 נקלע כאשר לגמרי, מקרי באורח נעצר בר כוזבות. היו זר, משרות־ריגול אזהרה באה

 בערב נעצר הביתה, הלך הוא אלה. לנסיבות סביר הסבר לו היה לא חשודות. לנסיבות
 חיפוש ערכו אזרחיות, מכוניות בשלוש שבאו אנשי־בטחון על־ידי בבוקר, 2 בשעה פסח

יום. אותו של הצד,דיים לשעות עד שנמשך בדירתו, ויסודי מדוקדק
פקודת־

 תוך עוגן. לאה השופטת על־ידי האחרון, ד,ששי ביום רק נגדו הוצאה חוקית מעצר
 לעריכת ,67 ברנדס ברחוב הירקון, גדות שעל לביתו פעמים כמה נלקח מעצרו תקופת

ארוכים. היפושים
 משום־ אך לארץ, הוזעקה השבוע בחו״ל. בהשתלמות רבקה, אשתו, שהתה זמן אותו כל

 מארב המשטרה לה שמה ימים כמה במשך בשדר,־התעופה. החוקרים לה חיכו לא מה
עדות. ממנה לגבות כדי בקדחתנות, אותה חיפשה בבית,

שתי נתעוררו מפויס, זמן במשך בריגול הודה בר כי הודיע ששרות־ד,בטחון מאחר
המניע? היד, ומה ריגל, זמן כמה שאלות:
 כמרגל? לארץ בר הגיע האם לאחרונה? רק ריגל האם לסברות. גבול היה שלא כמעט

 עם המשיך לא מדוע להסביר הדבר יכול כן, אם במפ״ם? הפילוג ערב לכך והגיע האם
 איש כי מערכת־ר,בטחון. מרכז אל לחדור והשתדל למפא״י חזר אלא מק״י, אל סנה
בן־גוריון. בסביבת תועלת להביא היה יכול אך במפלגה, להועיל יכול אינו בר כמו

מדוע אחרת: שאלה יותר הרבה חשובה ותלמידיו, מכריו ואלפי ידידיו מאות לגבי
 כאל אליו להתייחם יכלו שידידיו הרי אידיאליזם, מתוך שעשה מד, עשר, אם ריגל? הוא
 שעשה מד, עשה אם אולם בגידה. של פסולה בדרך הלך אפילו לעצמו, נאמן שנשאר אדם

מכריו. את שבעתיים הדבר יזעזע הרי וכספיים, אישיים נימוקים מתוך
 אידיאליזם מתוך פעל וכי תמורה, או שכר שום קיבל לא כי בהודאתו טען עצמו בר
 כן, על וכי בעולם, לנצח הקומוניזם עומד והבנתו מיטב לפי כי הסביר הוא ועקבי. טהור

 הוא המחר. בעולם המדינה של מקומה את להבטיח לעצמו חובה ראה ישראלי, כפטריוט
גדולה. רשת כנגד שקול כזה אחד איש ואכן, כרשת־של־איש־אהד. לבד, פעל כי טען

 את בר הרגיש לדבריהם, יותר. מסובך פסיכולוגי !הסבר לתופעה למצוא שניסו היו
 רשמי למקום זכה לא וכי ,מלחמת־ד,עצמאות מאז בדרגה הועלה שלא בכך מקופח עצמו

 קיפוח הרגשת בטחון־עצמי, בתוספת רעיוני, להט בצה״ל. כמוהו רמה בעל לאיש המתאים
ביותר. יציב לא אך מבריק, מזהיר, לאדם מתאים רקע לד,ודת יכלו למיבצע־יחיד, ונכונות
 ביזבז בר כי טענו הם יותר. מכוערים חשדות בר על לטפול שניסו השבוע, היו אולם
 ילדים. לשני אם שניה, אשה גם והחוקית, לאשתו נוסף פירנס, נשים, ועל בבארים כספים

בגלל בר, מפני ביג׳י את הזהיר שד,-ש.ב. לכך אלו טענות הביאו אף בשעתו,
ההאשמות. לחקירת להיכנס אף סרב בן־גוריון חייו. אורח

 כימאית רבקה, האהודה, מאשתו נפרד אמנם בר כי כזה. להסבר יסוד היה עין, למראית
 שנתגרשה אחרי שנה, 15 לפני נשא אותה בתל־־שומר, בקטריולוגית במעבדה העובדת
 ערביים לעניינים ראש־הממשלה יועץ שהיה מי ריבון, (״זיאמה״) שמואל הקודם, מבעלה
 לו שכר שנים, שלוש לפני ממנה נפרד בר במשרד־החוץ. המרחב ענייני מנהל וכיום
 ואף גט, לו לתת שסרבה אשתו, עם בידידות נשאר הוא אולם ברמת־גן. נפרדת דירה
 ספרייתו את רק לא מחזיק הוא בה התל־אביבית, בדירתם עמה לגור האחרונה בשנה חזר

 מדגם תת־מקלע צייד, רובד, כולל שונות, מתקופות מזכרות גם אלא הענקית, הצבאית
אחרים. וכלי־נשק מייסר ש

שהתגרשה ילדים, לשני אם יפה, צעירה בחברת בציבור להופיע בר החל שנתיים לפני
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