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 ריק החיילים הגיעו אלי בצ׳ילה. ידוע
 לבית, פרצו הם המהפכה. אחרי חודשיים

!ל הכל. ניתצו וספרים. רהיטים שרפו
 ואלפאראיסו. העיר ליד צבאי למחנה קחתי

 לשמאלנים מחסה במתן אותי האשימו
בורחים.

 למיפלגתו אי־פעם שהשתייך מי ״בל
 בבורח. ונחשב שמאלני נקרא איינדה של

 בככל־זאת היו,נגדי, לא ממשיות האשמות
 על איימו ואפילו ארוכים לילות נחקרתי

 מירנה בתי את לאנוס איימו גם הם חיי.
 .״12 בת אז היתה היא עיני. לנגד

 מינרטה שוחררה אחדים חודשים אחרי
 אירגון בעזרת ודק במעצר־בית, והושמה
 שהגיעו יהודים לדיברי שוחררה. אימנסטי
 מוסיפים האחרונה, בתקופה רק מצ׳ילה

 המדינה ברחבי לשלוט והטרור העינויים
 נפש. מיליון 12 של אוכלוסייה בעלת

 בני־אדם, עשרות ממנה נמלטים יום מדי
 מישרד־החוץ והקשיים. האיסורים למרות

 יהודים, לחלץ כדי הכל עושה הישראלי
 ל־ ונשלחים המישטד, כאוייבי הנחשבים

במדינה. הרבים מחנות־הריכוז
חשש_______

חריף מעימות
 מיש־ בכל־זאת אישר דו;ז,איפוא, **
 אוניית־ אממולדוו, לאונייה רד־החוץ 1*

הטריטור המים לשטח להיכנס העינויים,
 חיפה? בנמל ולעגון ישראל של יאליים
ב לסייר ציוותה לאנשי איפשר ׳ומדוע
 מישדד־החוץ, מאנשי אחד הסביר ארץ?

 ״האישור שמו: את לפרסם שלא שביקש
 ביל- פורמאלי היה נתן שמישרד־החוץ של
 משתדל הישראלי מישרד־החוץ ככלל, בד.

 ישראל־ ביחסי הסטאטום־קוו על לשמור
 שגריר הצבאית. ההפיכה למרות צ׳ילה,
 יהודים אחת לא חילץ בצ׳ילה ישראל

 ה־ הצבאי הטירור מציפורני אחרים וגם
צ׳יליאני.
 ספינת־ -שימשה שהאונייה ידענו ״אילו
 הצי, לצוערי צף בית־ספר ואיננה עינויים

 היינו לא הצבאית, ההפיכה ואחרי שגדל
 זאת עושים היינו האישור. את נותנים
 נותנים. היינו לא האישור את אבל בשקט.

 עלול וביטולו האישור, ניתן כבר בינתיים
 לצ׳ילה, ישראל בין חריף עימות לעורר

השגרירים.״ החזרת כדי עד
בת דבר. של בסופו עזר, הלחץ אולם

 יגאל היוצא שר־החוץ החליטו השבוע חילת
 שימעון היוצא, הביטחון ושר אלון,
 ל־ שניתן האישור מן חלק לבטל פרס,

 האונייה כי קובעת ההחלטה אסמרלדה.
 אולם חיפה, נמל לרציפי להיכנס תוכל

 לשי־ ופרט ממנה לרדת יורשו לא אנשיה
ספי לכל לספק ישראל שחייבת רותי־חוף׳

 לא ישלה, הטריטוריאליים המים בתחום נה
אחר. שירות כל אסמרלדה תקבל
האי הגבלת אין בארץ צ׳ילה יוצאי את
 צ׳י־ שאונייה העובדה ״עצם מנחמת. שור

מגי העולם בכל לשימצה הידועה -ליאנית,
 בושה היא בו, ועוגנת חיפה לנמל עה

 פ־1 ״אנחנו ג׳ואנה. אומרת היהודי,״ לעם
 צורך יהיה ואם הקרוב, השישי ביום גין
 -שאנשים הנמל. •שטח לתוך נפרוץ גם

 ולאיזו האסמרלדה היתד, מה לפחות, יידעו,
 מה עצמם את •שישאלו שימשה. תכלית

בארץ!״ כאן עושה היא
ועד־הסולידאריות, אנישי מזו: יתירה
 שלי מחנה במיסגרת מאוגדים שחלקם
 נגד המאבק באמצעות מתכוונים, ורק״ח

 המדינה, לתחומי האסמרלדה של כניסתה
 למתרחש הישראלית דעת־הקהל את לעורר

הצבאית. ההפיכה מאז בצ׳ילה
 האס־ עמדה המקורית התוכנית על-פי

 ימים, שישה בישראל לשהות מרלדה
 למלחיו־, קבלות־פנים תוכננו זד, ובפרק־זמן

שג בספינה. הרחב הקהל של ביקורים וכן
 על החליטה ביוזמתה־היא, צ׳ילה, רירות
הביקורים. ביטול

 בישראל, צ׳ילה ששגריר למרות זאת,
 ״אסמרלדה טוען: גאנה״איסטמן, חורגת
 ולא כספינת־מעצר שימשה לא מעולם
 כל לדבריו, עצירים.״ כל אליה הובאו

 פשוט הן ובעולם בארץ •שהועלו ההאשמות
 הצ׳ילאני הצי האמת• של מוחלט ״סילוף

 מישמעת של ארוכה מסורת בעל הוא
 נרתם לא ״ומעולם השגריר, טוען וכבוד,״
 האדם. זכויות הפרת בבחינת שהם למעשים
קבו מפי באו בישראל שהושמעו הטענות

נקם.״ שוחרת קטנה, פליטים צת
 ביקרה כבר שאסמרלדה לציין מעניין

 שנים, כעשר לפני זד, היה בארץ. פעם
חצוצ תרועות לקול חיפה לנמל נכנסה עת

ש חיפאים מאות של ומחיאות־כפיים רות
לה. ציפו
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ולפ שבועות מספר חולפים להתקף התקף
שנים. אפילו עמים
 יש זה, בתהום שנעשו המחקרים פי על

פסי התקפים יגם ד,אפילפטית בתיסמונת
 בפתאו־ וחולפים המופיעים שונים, כיים
פח עכירת־רוח׳ :מגוונות ובצורות מיות
והת חזיונות-שווא סיל׳וף־חושים, דים,

אפי דימדום במצבי זעם. של פרצויות
חמו מעשים לבצע המותקף עשוי לפטיים

 מעשה שלאחר הדעת הסח מתוך רים,
כליל. ממנו משתכחים

 שבדרך העובדה שלמרות הסיבה זוהי
 נורמאליים אנשים הם המחלה חולי כלל
כר לתפקד המסוגלים להתקף, התקף בין

מאפ ואין לצבא אותם מגייסים אין אוי,
 השיחרור שיעור ברכב. לנהוג להם שרים
 לכי מגיע זו סיבה בשל האמריקאי בצבא

 לישירות. המתייצבים מכלל אחוז 0.5
אפילפטיים חולים מסוגלים כלל בדרך

 עתה ניצב בראשה בהסתדרות, עת־החרות
 הוא לוי של שמינויו טוען קוצר לוי. דויד

 את הציג לוי וכי ז׳בוטינסקי לתנועת עלבון
בצה״ל.״ במילואים כ״סגן בעבר בפניו עצמו

 אלא ותקין, נורמאלי באירח־חיים להמשיך
ש ותפקידים ממקצועות להימנע שעליהם

 לדקות אף — זמני הכרה איבוד עלול בהם
 עצמם את לסכן — מעטות -שניות או

זולתם. ואת
האנו בהיסטוריה חשובים אישים כמה

 מחלת־ חולי היו התרבות ובתולדות שית
 אין לכשעצמה, זו שבעובדה כך נפילה.

 כשר לכהן חולה־נפילד, מאדם למנוע כדי
 לגבי חילוקי-דיעות קיימים כי אם —

 המוח לתאי לגרום זו מחלה שעלולה הנזק
 רפואי טיפול בה. החולים האנישים •של

 את לרסן בהחלט עשוי ושיטתי נמרץ
 וחיובית יעילה בצורה ולהשפיע המחלה

החולים. על
מהת לוי דוד סבל שבעבר ידוע כיום

 יכול כיום, מצבו על אפילפטי. קף
שהס העובדה אבל להעיד. עצמו הוא רק

 זו במחלה הקשורות העובדות את תיר
 ממה־ נובעות מיג׳בלותיו כי לטעון וניסה

 ספק להטיל כדי בה יש בלבד, לת-עיניים
 — האמת את לומר ויכולתו כנותו במידת
 בממשלת־י׳שראל ששר שרצוי תכונות

בהן. מחונן יהיה
 מחלת־ד,נפילה, כונתה העתיקה ברומא

אסיפת-ד,אז ״מחלת בשם גם השאר, בין
 מקובל שהיה כלל •שום על זאת רחים״.
 באסיפת המשתתפים אחד שאם ברומי,

 נתקף רומנום בפורום שכונסה האזרחים
 את מיד להפסיק יש אפילפטי בהתקף

 על התפרש האפילפטי ההתקף הדיונים.
 מטעם רע מבשר כאות הרופאים ידי

האלים.
הלי שבממשלת לקוות, רק אפשר כיום

 בהתקף מהשרים אחד אף ייתקף לא כוד
 המחודשת האמונה נוכח שכן, אפילפטי.

 זו, ממשלה על השורה שמיים בחסדי
 חלילה, להתפרש, כזה התקף שם יגם עשוי
 -שלמעשה בעוד מהשמיים, רע מבשר כאות
 השרים שאחד רק הכל בסך מבשר הוא

 בריאותו מצב על מידע אולי העלים
מחבריו.
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 פירסומיו. זוכים שבו היחס על כלל פלא

״מכ :אמר כחודש, לפני עימו, בשיחה
 זה ,אנטישמית׳. שלי הכתיבה את נים

 שאינו מי כי השילטונות, לגבי ברור•
 הוא למציאות, שלהם הגירסה את מקבל

אנטישמי.״ בהכרח
 בתחילת כאלה. להאשמות רגיל מרסדן

 הארץ, היומון טען השנה מארס חודש
 ל-שפל ״הגיעה מרסדן של הכתיבה כי

 התייחס זה אישום חדש.״ אנטי־ישראלי
 חיילי כי נאמר שבה מרסדן של לכתבה

 באשכיהם, ערביים נערים שני חיכו צה״ל
הג מערי באחת שנערכה הפגנה במהלך

 באנטי־ מרסדן את האשים הארץ דה.
שע העובדות את שבדק מבלי ישראליות,

 טרח לא העיתון הכתבה. התבססה ליהן
 של לידיעתו ההאשמה את להביא כלל

 מורגל הוותיק הבריטי הכתב אבל מרסדן.
אלה. בכגון

והעיתונ הצבאי הממשל בין ״היחסים
אי שהממשל מפני גרועים הם הזרים אים
 אומר. הוא בעיניהם,״ אמינותו כל את בד

 טילפנו חודשים, כמה לפני אחד, ״יום
 לסקר שאבוא וביקשו אנ-שים שני אלי

נסע לא בגדה. מסויימת בעיירה הפגנה
 לזו זו דומות האלה שההפגנות מפני תי,

 אותו של בערבו במיוחד. מעניינות ואינן
 וביק־ שנית, האלה האנשים טילפנו יום

השל פיזרו כיצד לראות שאבוא שוני
 את כשראיתי נסעתי, ההפגנה. את טונות

ו חמישים שם היו האמנתי. לא האנשים,
 זוב עד שהוכו אנשים פצועים, שמונה

 סתם שנפרצו בתים שבורות. ידיים דם.
מכוון. הרס שרר בכל כך,

 הממשל דובר אז שהיה למי ״צילצלתי
 ממנו וביקשתי ושומרון, ביהודה הצבאי
 שיוכל אמר הוא האירועים. על שיגיב

חיכי אחדות. שעות כעבור רק לי להשיב
 התקשר. לא הדובר אולם לטלפון, תי

 הגיליון לסגירת עד שנותר שהזמן מאחר
 הדובר אל התקשרתי קצר, היה בלונדון
 יודע אני מרסדן, ,מר :היתה ותגובתו

ש מה מבחינתנו, אבל בעייה, לד שיש
לטע מרסדן, התרחש׳.״ לא פשוט ראית
 תגובה ללא הידיעה את לפרסם נאלץ נתי׳
 מראה- על הסתמכות תוך הממשל, -של

 מרסדן של העדויות אבל בלבד. עיניים
 ישראל שגרירות עבור מספיקות אינן

בלונדון.
תא נאורה. מדינה שד דימוי

 הביטחוניים בעצירים המשפיל היחס נושא
 לא רבים. חודשים מזה מרסדן מסקר

 :של בנוסח בתגובה נתקל הוא אחת
ביש השלילי על רק כותב אתה ״למה
לקור אספר ״מה מחייך. הוא ו״ ראל
 בעיי- מיפעליס על בבריטניה? שלי אים

 את ? חייכנים ילדים על ? רות״פיתוח
 את המעניינים הדברים מעניין? זה מי

בשטחים. המצב הם באמת הקוראים
 על ביטחוניים, עצירים על כותב ״אני
אח מוכחשות שלי הידיעות ,וכל עינויים

עצי עם נפגש אני מתפרסמות. שהן ,ר
 את כשביקשתי המישפחות. בני עם •0,ר

 הי- על מסויים כלא מנהל של תגובתו
בעצי מתעללים שלפיהן שבידי, ריעות

השי סמכויות את לרעה ומנצלים רים
 הממשל עמי. להיפגש סירב הוא טור■

 לדווח חייב אני אבל צעד. בכל עלי מקשה
 נטיות כל לי ואיו רואות׳ שעיני מה על

ב השילטונות, להי׳פך. אנטי־ישראליות,
לפר אותי מאלצים המשונה, התנהגותם

 מעשה ולאחר שלי, הגירסה את רק 0ט
חד־צדדית.״ שהיא טוענים הם

 שמגלים המיוחד העניין מה שום ועל
 ביהודה הנעשה לגבי באירופה העיתונאים

 ״הקרבות מסביר: מרסדן אריק ושומרון?
 גרוע׳. ,סיפור שמכונה מה הם בלבנון
הת* אנ-שים ההומניטרי, העניין למרות
ש מפני לבנון, על מקריאה כבר עייפו

 ו- לדכא מסוגלים שהערבים מאמינים הם
יש לישראל אבל אחיהם. את לענות
 אי-ו העולם נאורה. מדינה של דימוי
 יש כזאת שבמדינה ייתכן כיצד מבין

״ מאמינים לא אנשים דיכוי. מישטר
ימני- ״אני עצמו: על מרפה מעיד
 מן ,טורי׳ הפוליטיות. בהשקפותי קיצוני

 הקיים המצב נוכח אבל הישנה. האסכולה
 עם מזוהה עצמי את מוצא אני בישראל

במ מאמין שאיני מפני השמאל, אנשי
 מדיניות תהיה עוד וכל דיכוי. של דיניות
לד אמשיך — המוחזקים בשטחים כזאת

 בעיני חן מוצא הדבר אם בין כך, על ווח
לאו.״ אם ובין ראליים2הי* השילטונות

מישטדה
דגלישטרה ט1נוג־,־אא

 ■המישטדה ש? עיסקודהחכיזה
יפה, עדתה ?א הפורץ עם

 בכרא ישב החף־מפשע והחשוד
חודשיס שיבעה

 בביוד כלב כמו ישבתי חדשים ״שיבעה
 בית־ במישטדת שמישהו מפני רק הסוהר,

 שלי,״ הפרצוף את במיוחד סובל לא שמש
 ״אבל ).21( בן־חמו דויד במרירות טוען

 בבית־המיש־ זכאי שיצאתי אחרי עכשיו,
 זוכר ולא אותי מכיר לא אחד אף פט,

 החודשים כל את לי יחזיר :מי אותי.
? אותי יפצה מי ? בכלא שישבתי

 את זיכה בית-המישפט סימני־שאלה.
 בפריצה שהואשם בן־חמו, דויד הנאשם,
 אך ל״י. 3600 בשווי תכשיטים ובגניבת

 סימני- מיספר הציב בית־מישפט, אותו
 התנהגותם לאופן הנוגעים ברורים, שאלה

ש סימני־שאלה׳ — אנשי-המישטרה של
 במתן ברורה האשמה לבין בינם המרחק

והע עדים על לחצים הפעלת עדות-שקר,
 ואכן, רב. אינו מבית-המישפט, מידע למת

 מישטרת לאנשי כלל החמיאו לא העובדות
 ראשיהם את להרכין שנאלצו ירושלים,

השופט. של התוכחה דיברי את ולספוג
 בבית- נעצר ■אשתקד נובמבר בחודש

בהת כחשוד מלכה, עמרם הצעיר שמש
 ובגניבת כהן הסיבה של לביתה פרצות

 במישטרה, בהודאתו מהבית. חפצי־ערך
 מלכה עמרם הודה המעצר, ביום שנגבתה
 ימים ארבעה לבדו. המעשה את •שביצע

 את שינה הראשונה עדותו מתן אחרי
 יחד ביצע הפריצה שאת וסיפר הודאתו,

בן־חמו. דויד שותפו, עם
״עו השופט, אמר מלבה,״ של ״מעדותו

 מסירת שבין הימים ארבעת במשך כי לה
 נתון היה והשנייה, הראשונה ההודאה
 היה שבן־חמו שיספר כדי כבדים ללחצים

 עדותו, את מסר מלכה העד לעבירה. שותף
 יותר לעמוד כוח לו היה שלא מאחר

אלו.״ בלחצים
 לא עדיין בכך אך הכילה. עיסקת־

 לשיאו הגיע הגיחוך הפרשה. הסתיימה
 להקל מסכים שהוא התובע הודיע כאשר

 הרשעות לו אין שבן מלכה, של בעונשו
 בעובדה להתחשב מוכן הוא ■וכי קודמות,

 גל החוק. על הראשונה עבירתו לו שזו
 בית־המישפט באולם עבר ציחקוקים של

 דף מתיקו סירקים עודך־הדץ שלף כא-שר
 עבירות מעשר יותר פורטו שבו מחשב,

האחרונות. בשנים לחובתו שנזקפו
 התביעה אנשי של הגימגום נסיונות

 בכך הדבר את לתרץ שניסו והמישטרה,
 לא גיליון־ההרשעות, את לקחת ששכחו
 המישטרה, של לאמינותה הם גם הוסיפו

 ודאית שהפכה העובדה על שוב והצביעו
 ב- המישפט: של מוקדמים ב-שלבים עוד

 מלכה עמרם עם עיסקת־החבילה מיסגרת
תמו כי המישטרה, נציגי לבין בינו סוכם

 ברחמיו, דויד את שתפליל עדותו רת
 העובדה תישכח לעבירה, •שותף היה שלא

 ועונשו קודמות׳ הרשעות גליון שלחובתו
האפשר. במידת יוקל

 החלים אלה ברורות עובדות לנוכח
 ובגזר בן־חמו, דויד את לזכות השופט

 המיש־ מאנשי דיברי־תוכחה חסד לא דינו
 כשרים האמצעים שכל הסבורים טרה׳
ולכ בבית־המישפט, חשבונות לסגור כדי
חפים־מפשע. אנשים מחיר בכל לוא

 בן־׳חמו של מאבקו אך ז׳ יפצה מי
 מעצרו עם המישפט. בבית הסתיים לא

להח המישטרה תבעה נובמבר, בחודש
 המישס־ ההליכים תום עד במעצר זיקו
 ובן- לבקשה, נעתר השופט נגדו. טיים
 חודשים. משיבעה יותר במעצר בילה חמו

 מחייב אינו ישראל, במדינת שהחוק למרות
 בן- מתכונן כאלה, במיקרים פיצויים מתן
 שבו מצב בנגד כוחו בכל להיאבק חמו

 שזיכתה בכך בחפותו הכירה אבן המדינה
 אותו מאלצת אך המישפט, בבית אותו

 התעללותה על המחיר מלוא את לשלם
המישטרה. של

 אומר. הוא אותי,״ שסידרו יודע ״אני
 אחרי עכשיו, אבל עלי, להתלבש ״וניסו

 שבמישטרה יודעים וכולם זכאי שיצאתי
 שמישהו לי מגיע לא אותי׳ ׳לדפוק׳ ניסו

 שישבתי הארוכה, התקופה על אותי יפצה
הע חודשי את לי יחזיר מי בכלא? סתם
שעכ שלי, הבושה ׳ואת שהפסדתי, בודה

 גדול עבריין שבן־חמו יודעים, כולם שיו
 לשחרר רוצים לא בערבות •שאפילו

ץ!״ תיו או
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