
עוול. לו שנעשה אדם על כותב ני
שמו. את להזכיר יכול איני

מיקצועו. את
מעמדו. את

 להפר כדי קולי, את מרים אני
 ;*ל שנכפה מרושע קשר־שתיקה

כולנו.
:ואומר קם אני

 אירעה חדשה דרייפוס פרשת
כמדינת־ישראל.

■ ■ ■ י
אי־השדים, אל נשלח לא האיש א,

 סרו־ הצרפתי, המטכ״ל קצין כמו /
דרייפוס. אלפרד התותחנים

אפ שאליהם איים, אין למדינת־ישראל
 רוצים המדינה שגדולי אנשים לשלוח שר

מהם. להיפטר
 מרחבים אחרים. מקומות לנו יש

אחרים.
 עליו נגזר לשם, לגלות שנשלח ומי

 מעולם. נברא ולא היה לא כאילו להישכח
 מוחקת נעלמת יד העיתונות. מן נעלם שמו
 חוששים וידידים חברים הזיכרון. מן אותו

להם. יבולע שמא בלחש, אף להזכירו
.1974 כמדינת־ישראל אצלנו.

 ובין זו פרשה בין הבדלים עוד ויש
 בצבא־הקבע־ יהודי קצין אותו פרשת

הצרפתי.
מסויימות. בהאשמות הואשם דרייפוס

נוס הן אכל מזוייפות. היו הן
 הוא מהן. ידע הנאשם כבירור. חו

להתגונן. לפחות, יכול, היה
 הואשם לא הוא שלנו. האיש כן לא
 לו נאמר לא מעולם מפורש. דבר בשום

 לו: אמר לא איש נגדו. האישום מהו
עצמך!״ על גונן מואשם, אתה ״בזאת

 האישום אלמוני. נשאר המאשים
 נשאר כולו ההליך סודי. נשאר
כמום.

■ ■ ■
למישפט, הועמד דרייפום לפרד

ערכ כמה עבר המישפט כחוק. ונדון
אות.

 ומרושע. מעוות היה המישפט אמנם,
 להם הראו כדין. שלא הושפעו השופטים

 עצמו. במישפט הוגש שלא כוזב חומר
החיצו הצורה אך מזוייפות. היו הראיות

נשמרה. לפחות, נית,
אצלנו. כן לא

ש האנשים מישפט. אין אצלנו
חר הזאת הפרשה קורבן עד גזרו
 להסתכן מוכנים היו לא וגלות, פה

מישפט. כשום
 פשוט כאשר מישפט, לערוך יכלו ואיך

האשמות? אין

ה אולי שהוא אחד, הבדל עוד ש 4
ביותר. מכאיב
 אמיל היה לא דרייפום פרשת גיבור

 השנון הסופר רבים. שסבורים כפי זולא,
 ארבע רק הצודק העניין את לעצמו אימץ
 אחרים דרייפוס. של מאסרו אחרי שנים
 הצדק מיזבח על עצמם את והקריבו לחמו

 חלל לתוך זרק שזולא לפני זו, בפרשה
 ״ז׳א־ :בנות־האלמוות המלים את העולם

!מאשים אני — !״קיז
 הפרשה של האמיתי הגיבור

 ראש פיקאר, אלוה־מישנה היה
 במיקרה שנתקל הצרפתי, ץ אס

 דרייפוס, של לחפותו כהוכחות
וי תוך הצדק, למען מאז ושנאכק

 שדו, האישית הקאריירה על תור
וחייו. עתידו סיכון

 ואומץ- יושר של זה מזהיר מופת לעומת
 קציני שאר כל כימעט בפחדנותם בלטו לב,

 של העליונים והדרגים הצרפתי המטכ״ל
 שנעשה הזמן, במשך הבינו, הם הצבא.

הו חף־מפשע שאדם ידעו הם מחריד. עוול
 האנוכיים האינטרסים למען כקורבן, עלה
מו שהיו וקצינים, פוליטיקאים קבוצת של

 אל להגיע כדי גוויות על לדרוך כנים
מטרתם.
 הוכיחו הם ושתקו. ידעו, הם

פחדני יותר, עלוב גוף שאין שוב

ש צבא של הקצונה מאשר יותר,
מידותיו. טוהר את איבד

 פיקאר. קולונל קם לא שלנו לאיש
 בימי ממצורע כמו ממנו, התרחקו עמיתיו

 עליו קמו כי לדעת שנכחו ברגע קדם,
 החזקים האנשים — רבי־עוצמה אויבים
במדינת־ישראל. ביותר

 נעשה :צעק לא מעמיתיו איש
 יהא* :קרא לא איש :עוול כאן
חקירה: תהא מי׳טפט! נא

 ראש ולא עליו, הממונים לא חבריו, לא
 בליבם מצאו לא אליו, שייך שהוא הגוף

ההגי קורטוב את אומץ־הלב, קורטוב את
ול למחות כדי דרושים שהיו והיושר, נות

 יישאר זה עוול שאם יודעים הם התנגד.
המוסרי הבסיס את הדבר יהרוס כנו, על

המ מגדולי כמה נגד שבפיו וההאשמות
צודקות. כולן — דינה

הסמכות. לי אין לכך
:חמור יותר הרבה דבר אומר אני
 הכד נעשה הקידה. היתה לא

ש דבר נעשה חקירה. למנוע כדי
 חקירה נקבעה ורע: אח לו אין

 עד כפירוש נאסר אך קרוב, לעניין
זה. מסויים כעניין לטפל החוקרים

 יהיו אשר יהיו — האיש נגד ההאשמות
 לו נמסרו לא הוגדרו, לא נוסחו, לא —
 נחקרו, לא נבדקו, לא אחר, למישהו או
אחר. או מישפטי הליך לכל עילה הפכו לא

זדו שמועות כלפיו מופצות זאת לעומת
 לאוזן, מפה העוברים דברי-רכילות ניות,

בפניהם. להתגונן ושאי-אפשר

 יודעים הם כולו. הזה הגוף עומד שעליו
 אותו יכול חברם, על היום יגנו לא שאם

מהם. אחד לכל מחר לקרות הדבר
 אתה, היכן שותקים. הם אבל
ז הישראלי פיקאר

■ ■ ■
 עוול נגד קולי את כאן מרים ני

לאדם. שנעשה מרושע,
 כל כמשך ידידי. אינו זה אדם

 ת- ה לא בתפקידו, כהונתו שנות
אחת. מילה אף מעולם עימו לפתי

 שהוא מכיוון מרחוק, דרכו אחרי עקבתי
ללבי. מאד־מאד הקרוב במיקצוע עוסק

 ייצג הוא בעיני. חן מצאו לא שיטותיו
 מאז נגדה ושהתקוממתי ללבי הזרה רוח,

 לגבי קדומות דיעות הרבה לי היו ומעולם.
שליליות. וכולן זה, איש

ידידי. הם מאויביו כמה ואילו
 כאשר להחריש, יכול איני אכל
עוול. נעשה
 בכל בוגד הייתי מחריש, הייתי אילו

 קיום אין כי במדינה. בוגד הייתי לי. היקר
 פרשה יכולה אם עתיד, לה ואין למדינה,

פה. פוצה ואין בקרבנו, להתרחש כזאת
 פרשת-לכון, כימי זאת ידענו

 שלחמנו. בפי אז לחמנו כן ועד
זו. כפרשה שיכעתיים נבון הדכר

כבית-מישפט. עצמי את מעמיד יגי ^
המחיי בעניינים דין לחרוץ בא א־ני

ממצה. מקיפה, עמוקה, חקירה בים
 לא טענותיו. בכל צודק האיש :אומר לא

יסוד, חסרות כולן נגדו ההאשמות אומר:

 כדפי משמיע שהאיש ההאשמות
 הוא כבירור. מוגדרות — יריביו

רש תבע הוא ראיות. עד מסתמך
ב לדין חשוב אדם להעמיד מית
 כיותר החמור העוון — חמור עוון
 והמישפט — זה כמיקצוע שיש
שהתחיל. לפני עוד בוטל

 באה — הדין החקירה, הבירור, במקום
וההגלייה. ההדחה
נע לאי־השדים, דרייפום שנשלח לפני

נק חגיגי בטכס חרפה. של מיסדר לו רך
 והכפתורים הכתפיות סימני-הדרגה, רעו
חרבו. ונשברה מדיו, מעל לקור נערך לא כזה טכס שום
 כלי גם אכל — הזאת הפרשה בן

 חרפה עליו נגזרה החגיגי המעמד
כאוב להמון הוגש הוא פומבית,

 כ■ הוכה בנו ולבוז, לשינאה ייקט
חבריו. עד־ידי בית-הספר

 מיפלצתי עיוות היתד. דרייפוס רשת ך*
במדיגת־חוק. מסודרים הליכים של

 יותר הרבה חמור הוא אצלנו שקורה מה
ההלי ושבירת מדינת־החוק התפרקות —

המסודרים. כים
קפקאי. בעולם נערכת כולה זו פרשה

 קיים זה שעולם לחשוב מחריד
ה וקיומנו חיינו ממוקדי כאחד

לאומי.
 הצפוי הגורל על שמע זו פרשה קורבן

זרים. מפי במיקרה, לו
משר מכובדים, שכלי־תקשורת ראה הוא
מארגנים כל-יכולים, אדונים של תיהם

 להיות נועד מי ניחש הוא לינץ׳. של מסע
הזה. הלינץ׳ קורבן
 מאליו מובן שהוא דבר ביקש הוא

 הממונה השר עם פגישה — אלה בנסיבות
 יש טענות אילו מפיו לשמוע כדי עליו,
 הסכים, השר עימות. עימו ולערוך נגדו,
 — תנאים העמיד התחמק, הסכים, דחה,
 נגד מסע־הלינץ׳ את הכין זמן אותו וכל

קורבנו.
 ראש־הממשלה. עם פגישה ביקש האיש

 שרירותי, באופן בדרכה, עוכבה זו בקשה
 מה לדעת ואין ארוכים, שבועות במשך

בגורלה. עלה
 קפקא, שד בסיוט אדם במו

לפ מי אל דו שאין האיש מצא
ולהש להתגונן היכן לו שאין נות,
 היכן דו שאין טענותיו, את מיע

מע שבידיו. הראיות את להציג
 מסע מתלחש מסביבו נהרס. מדו
ואופיו. שמו רצח חרפות, של

להפ כדי קשר שקשרו יריביו, ואילו
עוונו את עליו לעמים לעזאזל, שעיר כו

 המדינה, לגיבורי הופכים ופשעיהם, תיהם
חיל. אל מחיל והולכים

 היה אילו גם קולי את מרים ייתי ן*
 לאדם עוול עשיית של עניין רק זה 1 1

יחידי.
 נוגע כשהוא גם העוול. עם פשרה אין
בילבד. אחד לאדם

 בהרבה חורג כאן הנעשה העוול אבל
פרט. של מוגרלו

קדי נוסף צעד מהווה זו פרשה
ה תהומות אל האפלה כדרך מה

 — והרודנות הציניות שחיתות,
 הרצל שד ממדינת־החלום הדרך

 רפוכדיקת־כננות שד המציאות אל
דרום־אמריקנית.

ה מחדליה עם יום־הכיפורים, מילחמת
ב לרגע-קט שהאיר כברק היתד, מחרידים,

 — הזאת המציאות את נוראה בהירות
 והתנוונות, ריקבון הסתאבות, של מציאות
 של ביותר החשובים האיברים אל שהגיעה

הלאומי. גופנו
ה התפשטות נבלמה לא המילחמה מאז
הטו לאבות שניתן ההכשר להיפך. מחלה.

 ביום־הבחי־ הציבור באישרור (ושזכה מאה
ב ריקבונם את להפיץ אותם עודד רות)
יותר. רב מרץ

זאת. מראה זו פרשה
 לתת תמיד המוכנה הצייתנית, העיתונות

 בעל־שררה של מעשה־נבלה לכל ידה את
 ובגזר, במגלב המחזיקה היד את וללקק
 קול את ומחניקה השתיקה דין את קיבלה

 בהכנת פעולה ׳שיתף ממנה חלק המחאה.
הלינץ׳.

 ש- גופים זו, לפרשה הנוגעים הגופים
 תקינים וסדרי־נוהל הוגנים יחסי־אנוש

 שתקו — ויעילותם קיומם לעצם חיוניים
פעולה. ושיתפו

 שד עלוב גוף אותו הממשלה,
התערבה. א7 נפחדים, עסקנצ׳יקים

 יסכן מי — 1974 של במדינת־ישראל
 יריב מי ? צדק על להילחם כדי מעמדו את
עיקרון? לשם אדירי־עוצמה אישים עם

 שאץ למדו הבד בדאי. זה אין
 במדינת־ יותר בפוי-טובה תפקוד

 לוחמי של תפקידו מאשר ישראל,
הצדק.

זו, ציניות נגד קולי את מריס ני
קיומנו. של המוסרי הבסיס הרס

חקי לערוך ההדחה, את לבטל תובע אני
 נגדו הטענות מהן לאיש לומר סדירה, רה

להו לו לאפשר בפניהן, להתגונן לו ולתת
בפיו. אשר ההאשמות את כיח

 חקירה תיערך שאם יודע אני
, ת א ז  אמות-הסיפים יזדעזעו כ

המדינה. שד
 זעזוע בכל לעמוד יבולה המדינה אך

הצדק. בחיפוש שמקורו
 בשתיקה לעמוד יכולה היא אין

מושחתת. רודנות שד הנוראה
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