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בויאט-נאמ ישראלית מעורבות נגד
 הסרטים, הכוכבים, הפסטיבל, עם גמרנו
ה לחשבונות לחזור ־,זמן והגיע הנשפים,
מ ־נתחיל כולו. העולם עם שלי פרטיים
 ידידות חוזה לחתימת וושינגטון של הצעתה
 וארצוה־הברית. ישראל בין הדדית והגנה

מת הממשלה חברי שבין הנבונים רק לא
מת אני גם זו. אחראית בלתי להצעה נגדים

לה. נגד
 כבר משלנו? בעיות כבר לנו אין זה? מה

 —ישראל יחסי בעיית את פתרנו
 חיסלנו התיכון? במזרח ערב
 החברתי הפער בעיות את כבר

 כבר לני אין אצלנו? והכלכלי
לש אלא צה״ל עם לעשות מה
 ארצות־ של להגנתה אותו לוח

 גבול יש באמת! נו, הברית?
דבר. לכל

ה את מכירים הרי אנחנו
 איתם שנחתום ברגע אמריקאים.

 ינצלו הם הדדית, הגנה חוזה על
 יבקשו הם קודם הסוף. עד אותו

 אחר- לויאט־נאם. יועצים כמה להם שנשלח
 ידידות, של סימלית בגיסטד, יבקשו הם כך

 הם מה זמן ואחרי צנחנים, של יחידות כמה
 שיריון, של קטנה הטיבה איזה גם ירצו

 או טל האלוף של אפשר, אם בפיקודו,
 הם אצבע, האלה לחזירים וכשניתן דאדו.
 להם ניתן שלא למה הסוליה. כל את ירצו

 חיל־האוויר? של שתיים או טייסת איזה גם
 לא הרי וייצמן? עזר את גם ירצו הם אולי
לוותר יכולים לא שאנחנו להם להגיד נוכל

מה לכם אין יטענו. הם פנוי, הוא עליו.
 שנה. לחצי עזר את לנו תנו איתו. לעשות

ידידות? חוזר, על חתמנו לא יש? מה
המעור בעיית עצם על רק מדבר לא אני

 של תגובתה ועל בוייאט־נאם הישראלית בות
 עכשיו עד נבהלנו לא לכך. ברית־המועצות

 מהם ניבהל לא — מוסקבה של מהאיומים
וייט של מהבוץ אמריקה את כשנוציא גם

ארצות־ ממשלת אם יהיה מה אבל נאם•
שנפתור מאיתנו תתבע הברית

השחו הפנתרים בעיית את לה
מש כוחות לה שנשלח רים,
 מהומות על להשתלט כדי טרה

ההתפר את ולדכא הסטודנטים
הגזעיות? עויות

 הכאב־ראש כל לנו מה בשביל
 מעצמה שאנחנו מבין אני הזה?

 להרשות יכולה שאינה אחראית,
ידידותיה. את להפקיר לעצמה

 יכולים לא שאנחנו מבין אני
ה שהעולם לתקודת להתכחש

 גבול. יש דבר לכל אבל בנו. תולה חופשי
 לאמריקאים? לדאוג צריכים אנחנו רק למר,

להת מה להן שאין בעולם מדינות עוד יש
ש שלהן. והצבאי הכלכלי בפוטנציאל בייש

 עם ר,ר,דית להגנה חוזה אמריקה תחתום
מערב־גרמניה. אנגליה, צרפת,
 להטיל הזאת ארצות־הברית רוצה למה
 ושלומה? לקיומה האחריות את עלינו דווקא

 שיעזבו משלנו. בעיות לנו יש רבותי. לא,
במנוחה. אותנו

באפרישז אבו אבא
 על ראשונה תגובה אלי הגיעה השבוע

אפ במדינות שלנו החוץ שר של ביקורו
 ה־ .השבטים מראשי אחד המתנערת. ריקה

בהר נוכח אשר בסיירה,־ליאונה הגדולים

 נחמד ״אדם עליו: אמר אבן אבא של צאתו
 תענוג. — אפריקנית מדבר אבן. אבא

ממש!״ אותו לאכול

לר גם לקרות יכול זה
 איש בבקעה נלכד בערך שנתיים לפני

להור נוסף עליו, שנמצא ובמכתב פתח
 כתוב: היה וחבלה, רצח מעשי לבצוע אות

 שמואל.״ גן בקבוץ רז נתן עם ״התקשר
ב ועוד במהירות פעלו הביטחון שלטונות

 רז המשורר בתל־אביב נעצר יום אותו
או שיאשימו מבלי למשפט, שיובא ומבלי

 להתגונן אפשרות לו שתינתן מבלי תו׳
 לששה נידון — מפשע חפותו את ולהוכיח

ל בהתאם אדמיניסטראטיבי מאסר חודשי
החרוט. חוקי

ש רז המשורר הודה הרבות בחקירות
 השתתף (שי״ח)! החדש בשמאל חבר הוא

 נוכחו בה בחברון, ההתנחלות נגד בהפגנה
 אנשי עם מתכתב מצפ״ן; אוהדי כמה גם

 בארגוני התומכים באירופה החדש השמאל
ה את והפריע הכביש על ישב החבלה;

הממש החלטת נגד בהפגנה הציבורי סדר
 את לעיתים קורא גולדמן; בפרשת לה

 על וחתם מאמרים כתב הזד,״; ״העולם
 אדמיניסטראטיביים, מעצרים נגד עצומות

חק נישול סביבתית, ענישה בתים, פיצוץ
 מנהיגים גרוש מאדמותיהם, ערבים לאים

 ובעד השלמה ארץ־ישראל תנועת ערבים,
 הסכם תמורת הכבושים השטחים החזרת
שלום.

בעיתו שפורסמו וגלויי־הדעת העצומות
 רז המשורר של מעצרו על במחאה נים

 ראש־המט־ בנין לפני שנערכו וההפגנות
 את ואנשי־רוח פרופסורים תבעו בהן שלה

 — המיידי שחרורו את או לדין העמדתו
ה שלטונות את הניעו ילא הועילו לא

 ששה כעבור בפרשה. מחוש לדון ביטחון
 לפני הובא עניינו כאשר חודשים,

הבי כוחות נציג טען לערעורים, הועדה
דו המדינה ביטחון על שהשמירה טחון,
 נתן המשורר של מעצרו המשך את רשת

נוס מאסר חודשי לששה נידון והוא רז
פים.

מהכלא רז נתן שוחרר שנה כעבור רק

 לקבוץ רותק שרותי־הביטחון דרישת ולפי
ה את עזב המשורר כי (אף שמואל גן

וי של רקע על מעצרו לפני שנה משק
 יום להתייצב ונצטווה. אידיאולוגיים) כוחים

חדרה. במשטרת יום
בי העליון לבית־הדין שהוגש בעירעור

 בתל־ לדירתו מרותק להיות רז מר קש
 אך נאסר, ובה לאחרונה התגורר בה אביב,

 בטענות לכך התנגד שרותי־הביטחון נציג
ה סביבתו הוא שמואל גן (א) הבאות:
 על מוכר הוא בה המשורר, של טבעית

 על לפקח ניתן ובה המקום תושבי ידי
פעו על הפיקוח (ב) ופעולותיו. תנועותיו

 מאד יקשה בתל־אביב המשורר של לותיו
 ממחסור הסובלים הביטחון, כוחות על

בכח־אדם.
עוי המשק שחברי המשורר של טענתו

 וש־ הפוליטיות דיעותיו בגלל אותו נים
 הוא בר, תל־אביב, היא הטבעית סביבתו

 אשד, עם וחי יומי) בעיתון (כמגיה עובד
 את שכנעה לא כאשתו, בציבור הידועה

לב להעתר שהחליט העליון, בית־המשפט
 ערעורו את ולדחות הביטחון כוחות קשת

המשורר. של
במדי ייתכן לא כזה שדבר אומרים אתם

 שקרה מה בדיוק זד, עובדה. ישראל? נת
 פאוזי אל-אסמר. פאוזי הערבי למשורר

מ הוא אך ״אל־ארד״, חבר היה אומנם
 ההתנחלות נגד בהפגנות השתתף לא עולם

 אנשי של בחברתם נראה לא הוא בחברון,
 על ישב לא הוא גולדמן ובפרשת מצפ״ן
 פאוזי הצבורי. הסדר את והפריע הכביש

 שלי, המדומה שהמשורר כפי בדיוק אשם
 ש־ בתנאים נעצר לוא אשם היה רז, נתן

 כל מפשע חפים ששניהם טוען אני תארתי.
 ההוכחה חובת אשמים. שהם הוכח לא עוד
 פאוזי של ששמו העובדה המאשים. על חלה

 החזית־ איש אצל שנמצא במכתב, הוזכר
 הוכהה עדיין לשמש יכולה אינה העממית,
את ולהצדיק חבלה ארגוני עם לקשריו

 ל״סביבתו רתוקי ואת שנה במשך מאסרו
 ובה מזמן, מתגורר לא הוא בה הטבעית״

מו קצין להתפרנס. סיכויים כל לו אין
 שיריו את קרא אשר הפתח של דיעין

 השתייכותו על ושמע אל־אסמר מר של
 את לגייס לנסות רשאי לאל־ארד בעבר

בדיוק החבלה ארגוני לשורות המשורר

 את אותי, לגייס לנסות רשאי שהוא כפי
 בהסתמך ואחרים, קינן עמוס אבנרי, אורי

 הממשלה, מדיניות נגד שלנו הביקורת על
 עדיין מודיעין קצין אותו של תקוותיו אך

 לפיד, משפטית הוכחה לשמש יכולות אינן
 ארגוני עם בקשרים אותנו להאשים ניתן

החבלה.

לגבולם פושעים ושבו
 מה מבין לא פשוט אני מבין. לא אני
 שלושה מהארץ לגרש השלטונות את הניע

 עם פעם נמנו ד,אפ.בי.אי. שלדברי יהודים
ל ואשר, באמריקה, העולם־התחתון מלכי

 עם התיעצות כאן לערוך באו טענתה,
לנסקי. מאיר עמיתם
 היום, שהם, טען לא איש

 על המבוקשים נמלטים פושעים
 לא ר,אפ.בי.אי. ואם החוק, ידי

 ולהו־ אותם להרשיע הצליח
 אנחנו למה בבית־כלא, שיבם

מכאן׳ לסלקם חייבים
 עלינו רמה מבין לא אני
ב עולמיים מומחים על כזו בקלות לוזתר

 יותר ליום מיום אותנו המטרידים שטחים
 לכוס אותם להזמין היה אפשר הרי ויותר.

 שר או ראש־ר,ממשלה של בלשכתה קפה
 אלה בטילים להם ולהגיד לפחות המשטרה

בערך:
 מפעלכם על רבות שמענו רבותי, ״תראו

 והאינטר־ האפ.בי.אי שלכם. הגבורה ומעשי
 בשטח בינלאימיים מומחים בכם רואים סול

 בשטח רב נסיון אין לנו המאורגן. הפשע
 מיוחדים ׳יעציב תשמשו שלא למה הזה.

המאפיות את לחסל לנו ותעזרו לממשלה

ה ובתי הקלפים מועדוני את המקומיות,
 לשר יועצים תשמשו שלא למה זונות?
 וליעל לשפר אפשר איך לו ותציעו האוצר

 מבלי כספו בזבוז ואת האזרח שדידת את
 בעל אדם הוא ספיר כך. על יתאונן שהוא
 לשמוע מוכן בהחלט והוא פתוח ראש

 איתנו שבו חדשים. רעיונות
 את אותנו למדו שנתיים, שנה
יודע? ומי יודעים, שאתם מה

מאיתנו. משהו גם תלמדו אולי
שחטא, פי על אף יהודי, הרי

הנהו.״ יהודי
הש בפניו שהעליתי עתונאי

 בזלזול בי הביט שלי, ההצעה את בוע
 לנו אין שטויות! מדבר אתה ״מה ואמר:

מא זה יהודים שלושה מהם. ללמוד מה
 שוקולאד, צמיגים, מאפיה. זה ״אגד״ פיה?
חו אתה מה מאפיה! זה — חדרה נייר
העש בשנות באמריקה המאפיה עשתה שב

הבל שהבארים דרשו הכל בסך הם רים?
 ממנה ורק אך ויסקי יקנו ליגאלים תי

 שקורה מה זה קבעו. הם שאותם ובמחירים
חד נייר רה — נייר רוצה אתה בארץ.

ב מאפיה זאת המפעל. שקובע במחיר רה,
היחידי.״ ההבדל זה הממשלה. אישור

ב״הארץ״ גזענות
 ״הארץ׳ בעתון פרסם כנען חביב מר

 גרמנים של דתית כת על מאמרים סידרת
 אדמות הרוכשת ברגר, אמה של בראשותה

 ״לפי שג לחיות שיוכלו כדי בזכרון־יעקב
 לישראלים מופת ולשמש התנ״ך מצוות
ואמונה.״ פשטות טוהר, בחיי

שא •בהצגת מסתפק אינו כנען חביב מר
 על ללמוד הקורא יוכל שמתשובותיהן לות,

 הוא פעולותיה. ודרכי הדתית הכת מסרות
 הגובל מיסרי פולמוס ברגר אמה עם עורך

כת את לתקוף חדל לא הוא רוח. בגסות
 לה מזכיר והוא הכת של ההתפשטות נות

ב גורשו הטמפלרים אחרת, דתית שכת
לנא שהפכו כיוון :?הארץ דבר של סופו
 אומר הז׳ורנאליסטית הרטוריקה בשיא צים.

 מתחשבים אינכם ״מדוע כנען: מרי לה
במוש האוכלוסיה של המובנת ברגישות

 בזכרון־יעקב שלכם ההתפשטות לגבי בה
ה עם המחריד הנסיון אחרי ובסביבה?

 רבה רגישות עדיין קיימת השלישי, רייך
יהו לצד גרמנים אזרחים התנחלות לגבי
ה מקורבנות רבים נמצאים שבתוכם דים,

נאציזם.״
 אמה שכזו? רוח וגסות חוצפה שמעתם

רכי את מממנת שהכת לו מסבירה ברגר
ו עמלים אנשים של מתרומותיהם שותיה

ובי בישראל סייג ללא התומכים מאמינים,
 קוראים בארץ בביקורם הכת אנשי הודים,

 משתתפים הקודש, מכתבי ביום פעמיים
למען תעמולה ומנהלים לתנ״ך בקורסים

 לדבר מפסיק לא כנען חביב ומר ישראל
בנא הגרמנים ועל התפשטות כוונות על

צים.
 מר את שאלות כמה לשאול לי יורשה

 החוק על עבירה משום -יש האם (א) כנען:
 דתית כת ידי על יהודיות אדמות ברכישת
צעי כולל הגרמנים, כל האם (ב) נוצרית?

 על לחפר ומבקשים חרטה המביעים רים
 הנאצים? לפשעי אחראים אבותיהם, עוונות

היהו את כנען, מר תוקף, אינו למה (ג)
 את למכור הטוב מרצונם שהסכימו דים

 לדעתו אם ברגר, אמה לקבוצת רכושם
 לא למה (ד) נורא? פשע איזה כאן נעשה
ויב ״פולקסוזאגן״ לחברת כנען מר יפנה
 מכוניותיה את למכור להפסיק ממנה קש

המוב ברגישות התחשבות מתוך בארץ
 הנאצים, קורבנות בתוכם היהודים, של נת

 הגרמנית? ד,תעשיה של ההתפשטות לגבי
 עתונאי לו כנען מר מגיב היה איך (ה)

 תוקף היה פרנקפורט או במינכן גרמני
 ומאשימו ־בתים קרקעות שם הרוכש יהודי

 שלא למה ישראליות? התפשטות בכוונות
 הגרמנים של ברגישותם יהודי אותו יתחשב

היד,ידים? של הרכושנות ייצר לגבי
 שופעי מאמרים קראתי לא מזמן כבר
 מאמריו כסידרת שפלה ודמגוגיה גזענות

 ברגר אמה קבוצת על כנען חביב מר של
 של הליבראלי עורכו האם בזכרון־יעקב.

 בעיתונו המתפרסם את קורא לא ״הארץ״
הנאור?

סורהיס ״כ0ל שאלה
 ישראלי, לצעיר מותר האם

 כש־ המיוחד, הבטחוני במצבנו
ומבטי בקוים ניצבים בחורנו

 וריבונותה עצמאותה את חים
 את איבד כשעמנו ישראל, של

צו־ כאשר בשואה, בניו מיטב

 של הילודה הגברת הוא השעה
ה במדינה, היהודית האוכלוסיה

 לאונן ישראלי לצעיר מותר אם
גם שמא או זו, גורלית בשעה




