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 חשוב תפקיד יש ביותר והמבחיל המאוס אדם ף•
דמוקרטית. שהיא להוכיח דמוקרטית: בחברה /

חופש־הדיבור. את למשל, קחו,
 אדם של חופש־הדיבור על להגן צורך אין

 במו החוזר הבל, על מקובל נחמד, סימפאטי,
להם. מסכימים שהבל דברים על תוכי

זה? של בחופש־ר,דיבור להתנכל ירצה מי
 דברים המשמיעים אותם זקוקים חופש־הדיבור להגנת

 הקיים את הפוסלים הרוב, בדעת הפוגעים בלתי־מקובלים,
חדשים. נתיבים לפלס והמשתדלים

 אליהם מושבים הבריות, את מרגיזים אלה
 נורמלי שאדם דבר אין בי הרבים. שינאת את

 לערער הבא האיש מאשר יותר אותו שונא
העצמי. וביטחונו נפשו שלוות את
 הראשון הקורבן הם הורגי־הפרות־הקדושות לא אך

חופש־הדיבור. לשלילת
 האיש תמיד בימעט הוא הראשון הקורבן

 ארצו על והשמצות שקרים המפיץ השנוא,
חברתו. או

 בך על יגן מי להתאחד. מאד קל כזה איש נגד כי
 המשתמש אדם של חופש־הדיבור על להגן יחוש מי בליעל?

ארסיים? בשקרים האווירה את להרעיל כדי בו
 נגד הראשונה המבה כי הסכנה. באן ודווקא

המכרעת. המכה היא - חופש־הדיבור
 פתח פותח — הנבל של בחופש־הדיבור היום הפוגע

 הלוחם כל של בחופש־הדיבור לפגוע מחר שיבוא מי בפני
החברה. סדרי או המדיניות לשינוי
 למען קרובות לעיתים להיאבק הדמוקרטים נאלצו לכן

 ובכך סלידה. בהם המעוררים אנשים של חופש־הדיבור
ולעקביותם. לכנותם האמיתי המיבחן
 לעמוד הזדמנות עכשיו לי שיש שמח אני

זה. במיבחן
★ * זול

 התנגדות בי המעוררים רבים אנשים מביר יני
€ בובר. אריה ששמו צעיר אותו כמו וסלידה \

 שלושים שאר עם יחד שהוא, בתקופה בובר את הכרתי
היודסדה. עם הקדש הכח לתנועת הצטרפו מצפן, אנשי

קרה? מה
 על לחיות שבמקום גילה כובר שאריה קרה
 אפשר כארץ, ומיסבנה קטנה נערה חשבון
 - ובינלאומית גדולה נערה חשבון על לח?זת

 הטרוצקיסטי־מאואיסטי־אנאר■ החדש השמאל
ביסטי.

★ ★ ★
 במצפן. מישני תפקיד בובר מילא זה, לגילוי ד 9*

 מפרסמים הם שם בחו״ל, כולם יושבים זו קבוצה ראשי ^
 מוזר. אנטי־שמי גוון בעלי המדינה, נגד כתבי־השמצה

 שהם ובברלין בלונדון לחבריהם לספר יכולים הם אין
 בישראל, צעירים שלושים־ארבעים של קבוצה מייצגים
בתי־קפה. של קוריוז הכל בסו המהווים
 תנועת־המונים מנהיגי שהם להוכיח בדי

 בובר על הטילו הם ונועזת, מהפכנית אדירה,
 פעם־פעמיים תצלומים. להם להמציא ושות׳

 ובראשם צעירים, תריסר חצי היו בשבוע
 נגד חשוב לא - להפגין יוצאים בובר, אריה

 עלוב חיקוי מגוחכות, הפגנות אלה היו מה.
בחו״ל. רציניות להפגנות

 לא הזרים הקוראים בחו״ל. הופצו ההפגנות תצלומי
 ההפגנות עשרות של התצלומים בכל כי לדעת יכלו

 במרכז. בובר עם בדיוק, אנשים ששה אותם הופיעו
 קטע אינם אלה אנשים ששה כי לדעת יכלו לא גם הם

. ההפגנה אלא — אדירה מהפגנה ה ל ו ב
 כדאי שלא כובד דעת על עלה אחד שיום עד

העו לחברים ספק־תצלומי־הפגנות להיות לו
 השמאר שר בילדי־התפנוקים בחו״ל, חיים שים

 כעצמו? חיים יעשה שלא למה הקיצוני.
★ ★ ★

 אותן זקוקות מדוע בקצרה להסביר המקום אן ך*
 — לבוברים בעולם הקיצוני השמאל של קבוצות *4

מכל. יותר אותן המשפיל דבר
 כולה, הצעירה והאינטליגנציה העולמי, החדש השמאל
 בין לבחור נדרשים הם ישראל. לגבי ומפולגים מחולקים
התע ובין ונוקשה, לאומנית שהיא הישראלית, התעמולה

מתקדם. גוון לקבל בחלקה שהצליחה הערבית, מולה

הו־הו חבר
 תאים בה להקים היתה שכוונתם שתפסנו עד שנה עברה

שרידיה. על ולהשתלט מבפנים אותה לפוצץ כדי מחתרתיים,
 לפרוש, אותם הכרחנו כך, על משעמדנו

התנועה. גופי מכל אותם וסילקנו
 כשאיש ששודר,ימים, מלחמת שלפני בשנה היה זה

זו. קבוצה של ומהותה דמותה מהי עדיין הבין לא מלבדנו
 כמעט בובר אריה הצליח בשורותינו, פעילותו בשנת

 כמה ממנו להרחיק תנועתנו, של שלם סניף לפרק לבדו
ומדנים. ריב של אווירה בו ליצור טובים, אנשים וכמה

 שעוררו ה״מהפבניות״ דיעותיו לכד גרמו לא
האישי. אופיו אלא חיוף, אז

 מתוסבך צעיר של המושלם הטיפוס הוא קובר כי
 כשרונותיו בקבוצת־שוליים. אלא מקומו את נווצא שאינו
 הוא אין לשאיפותיו. יחם בשום עומדים אינם הדלים

 מביא העצמי אי־בטחונו כותב. או נואם הוגה־דיעות,
 בקבו־ רק רגשי־עליונות. של והפגנה לתוקפנות־יתר אותו

 לשגשג, כזה אדם יכול ויוצאת־דופן זעירה צת־שוליים
ברבים. ולהתפרסם להצליח,
הסוציא חסידי ״מצפן", מאנשי אחרים כמו
 יחס פוכר גם גילה ושילטון־הפועלים, ליזם

 ארוכות תקופות אישית. לעבודה כיותר שלילי
פרנסתו. לצורכי לעבוד טרח לא

 עובדות, נערות על־חשבון לחיות העדיף זאת תחת
בזיעת־אפן. עצמן את שכילכלו

 הנמוכה הדרגה ג׳יגולו, היה הוא כקיצור:
גבר. להגיע יבול שאליה כיותר

★ ★ ★
? כזה אדם של זכויותיו על להגן אני חייב מדוע

 בצמרת אנשים כעת שיש מפני :מאוד פשוט 72
 חוק לחוקק הרצינות בבל המתבוננים המדינה

בובר. אריה למען מיוחד
 ידיעה למיקרא לצחוק בקושי יתאפק בובר, את שמכיר מי

 בקפה בבוקר למצאו היה שניתן המקצועי, הבטלן זו.
 ובערבי סוראמללו, בדיסקוטק בערב בירושלים, טענוון

 כלום — בתל-אביב כסית בקפה ישראל וחגי שבתות
המחוקק? יטרח למענו
עובדה. זוהי אבל ייאמן. לא כימעט זה

 ממשלת־יש־ של הנוראות שגיאותיה בגלל
 חלקים נדחפו כעולם, ומסביריה בארץ ראל

 לזרועות זה וטוב חשוב ציבור של גדולים
אוייכי-ישראל.

 שוללים ישראל; השמדת שפירושן בתוכניות תומכים הם
 ערבית מהדורה בפידאיון רואים מעיקרה; המדינה קיום את
 עליהם, השנוא הפנטגון סוכנת ובישראל הוויאט־קונג, של

בעולם. כוחות־החושך בת־ברית
 הסיכסוך על מושג להם שאין תמימים, לאנשים גם אולם
 כאלה בריעות להחזיק קשה במרחב, המורכב הלאומי

 פיקפוקיהם, את שירגיע לאישור זקוקים הם היסוס. ללא
 להם שיחסוך אנטי־שמיים, אינם שבאמת להם שיוכיח

נקיפת־מצפון.
״מצפן". אנשי של תפקידם כדיוק זהו

 אלה: לחוגים ואומרים כיהודים, כישראלים, באים הם
שול ובספרד, ביפן כמו בישראל, בהחלט. צודקים אתם
 נפשנו עוד כל ממנה, ברחנו לולא הפאשיסטים. טים
 במרתפי־ד,עינויים חברינו, כמו עתה, נמקים היינו בנו,
 דיעותינו על לוחמים היינו אחרת (שהרי הש״ב. של

 של העליזים אורות־הניאון בין ולא עצמה, בישראל
דאם). וקורפירסטן גריניץ׳־וילאג׳ ושאנז־אליזה, פיקאדילי

 הצדדים. לשני כדאית עיסקה זוהי למעשה,
 תצלומי-זוועה הקיצוני לשמאל מספק ״מצפן"

המכ תת-אנושיים, צה״ל חיילי של מזוייפים
 וה־ נעליהם את לחלוץ מצריים שבויים ריחים

 הלוהט. במידבר מצמא למות אותם שולחים
 ״מצפן" לאנשי מספק הקיצוני השמאל ואילו

 כעולם, מרהיבים טיולים ענקית, פירסומת
בינלאומיות. בוועידות מקום־ככוד

★ ★ ★
לארצות כשנסע בובר, אריה חדר זה עולם תוך

הברית. /
 חתימות למענו משיג מסתורי אופי בעל יעיל אירגון

 במיכללות הרצאות לו מסדר ונאיביים, דגולים אישים של
 !),טעכזון מקפה שלנו בובר לאריה כן, (,כן, החשובות

 פגישות- לו מארגן הטלוויזיה, מסכי בפני אותו מביא
1 ■ התרמה.

 מדינת־ד,גסטאפו את בובר אריה מתאר אלה כל תמורת
 שרובם מצפן חברי אלפים ששת על מספר הציונית,

 ואורי דיין משה הפאשיסטים על בבתי־הסוהר, נמקים
 את הפידאיון יפרקו כאשר שיבוא גן־עדן על אבנרי,

 סוציאליסטית, פלסטינית מדינה ויקימו הציוני המישטר
וערבים. יהודים ובאושר בצוותא יחיו בה

 מידי רצוף דיווח כך על מקבל אני חודשים כמה מזה
אמריקאיים. ידידים
רכה. חשיבות לזה ייחסתי לא
 משלהם, דיוזחים שקיבלו ממשלתיים, חוגים כי שנמסר עד

 אזרחותם את שישלול חוק חקיקת על ברצינות חושבים
לעבירה. בחו״ל פעולתם את שתהפוך ואז ושות׳, בובר של

בזאת. מגמה כל כפני להזהיר רוצה אני
★ ★ ★

 ולהסתפק קלה, מלאכה לעצמי לעשות כולתי ץ
 את אלא ישרת לא אלד, כוונות ביצוע כי בקביעה 1

מצפן. אנשי
 אנשי נאלצים בחו״ל, שלהם חיי־הזוהר את להצדיק כדי
 הגסטאפו, פליטי נרדפים, ללוחמי־חופש להתחפש מצפן

בבית. להיאבק יכולים שאינם
אם אך להפריכו. שקל מגוחך, שקר זהו ביום

 היא בפלילים, שיביאם חוק הכנסת תחוקק
 להם תעניק טענותיהם, את למפרע תאשר

מעונים. קדושים של זוהר
 יכול שבה היחידה ״הדרך שו: ברנארד אמר (וכבר

מעונה.״ קדוש להיות היא בפירסום, לזכות חסר־כשרון אום
 מעבר עולמית פירסומת מצפן לאנשי יעניק כזה חוק

 טובים אנשים הרבה וגם המדינה, שונאי חלומותיהם. לכל
מדיני״. ״מיקלט להם להבטיח כדי ייחלצו ונאיביים,

 חוק ״מצפן״, כאנשי לפגוע במקום :בקיצור
פרם. להם יעניק כזה

★ ★ ★
 יש זה. תועלתי בטיעון להסתפק רוצה איני ^*בל

בארצנו. המישטר למהות הנוגע עניין כאן ^
 על להילחם חייב אני אך בחילה. בי מעורר בובר אריה

 ולהשמיץ שיהיו ככל מעוותים דבריו, את להפיץ זכותו
ובחו״ל. בארץ שתהיינה, ככל מורעלות השמצותיו, את

 בריטניה, של דוגמתה את זו עמדה כנגד המביאים יש
 ברדיו שידוריו בעוון הו־הו, הלורד את להורג שהוציאה

 היה (למעשה השניה. במלחמודהעולם מולדתו נגד הנאצי
 משום לכינויו זכה הוא ג׳ויס. בשם מופרע איש זה

מולדתו.) מעשי על — הו!״ ״הו! — בצחוק להגיב שנהג
 למרד קריאה בעוון כבוגד, נשפט הרהו לורד אולם

 אוייב אדמת מעל מלחמה, בימי הצבא מן ולעריקה
 להאשימו איש דעת על עולה היה לא הישיר. וכשרותו
 תוך מסולפות, דיעות בהבעת הסתפק אילו בפלילים

ניטראלית. בארץ או בארצו לגיטימי, מדיני מאבק
הרהו״, ״הבר מעין בובר באריה לראות מישהו יכול

מוגזמת. מחמאה זוהי כי אם
 לחופש־הדיבור להתנכל שרוצה מי אולם

 אלא לו, מתנכל שאינו להכין חייב - שלו
כהמ אשר הדמוקרטית, למדינת-ישראל דווקא

 חמתם ועל אפם על - רוצים אנחנו קיומה שך
ושות/ בובר אריה של
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