
הכפיש על פצועה
גררה שילדת־הפלדה

 רגע. לאותו עד גלבים של שימו הוזכר
אדיד, ׳מאבסודום. הפובליציסט

 ל־ מישדד בראש כיום העומד גלבלום,
 בעייתו- לרבים ,סוכר וליחסי-צקבור, פירסום

 שבה מהתקופה עוד !מאמרים ובכותב ,נאי
 בשנים הארץ היומון מערכת כחבר כיהן

 הוא סכו.—ולאחר המדונה ,קום שלפני
כש שהתפרסם ביירות, אוניברסיטת בוגר
 רב־ ,למסעד שהצטרף היחידי העיתונאי היד,

 אכסודוס אוניית־המעפילים של התלאות
 רשימות פירסם .1947ב* אירופה) (יציאת

 על השאר בין !ועדות, עלייה בעיות על
 שנות בתחולת שהגיעו ממרוקו העולים

 את שטבע כמי ידוע והוא החמישים,
 ה־ בלכסיקון השנייה״ ״ישראל המונח
 את להביע גילבלום נוהג היום עד עיברי.

 דפי מעל אקטואליות בשאלות דיעותיו
היומית. העיתונות

 דיברי אח הכחיש עצמו שגלבלום אלא
ל בטלוויזיה. התוכנית למחרת בן־אודים

 הובנו שלא או העובדות, סולפו טענתו
 מסע עם קשר כל לי היה ״לא כראוי.

 ״הקשר טען. פלאטו־שרון,״ של הבחירות
 הבחירות.״ שלפני בתקופה היה איתו שלי

 רואה הוא שאין גילבלום הסביר בנוסף
 מועמדותו הצגת בעצם מוסרי פגם כל
משהו יש ״אם לבחירות. פלאטו־שהון של

קה אפוי ם־ לדרו
 ממשלת בידי שיבוצע גרעיני ניסוי בי

 תקריות של שורה לגרום עלול פרטוריה
 ומחוצה1 באפריקה וכלכליות דיפלומטיות

לה.
האמריק בעיתון הידיעה פירסום עם מייד

ב כביכול, המצוי, הגרעיני הנשק בדבר אי
 העולם עיתוני מחלו דרום־׳אסריקה, ידי

ב בידיהם שנאסף המידע כל את מפרסמים
 של הגרעין תוכניות בדבר האחרונות ישנים ,

 טען אובזרוור הבריטי העיתון זו. מדינה
המע וגרמניה דרום־אפריקה כי השבוע,

 בפרוייקטים בחשאי פעולה משתפות רבית
 מחקר כולל לביטחונן, הנוגעים שונים

גרעיני.
 שבידיו המידע מבוסם האובזרוור לטענת

 משגרירות בשעתו שנגנבו מיסמכים על
 קשרים על ,המצביעים ׳בבון, דרום־אפריקה

 בעבר. כבר נשמעו זה מסוג טענות ׳אלה.
גר עיתונים בעבר האשימו השאר יבין

 פעולה בשיתוף בון ׳ממשלת את מניים
 הגרעיני במחקר לדרוס-אפריקה ובסיוע

שלה. ,
 בכה סי גלוב הבוסטון של הידיעה אולם

 בציר ישראל של שמה את גם לראשונה
ימה לשער קשה הבלתי-קדוש. המשולש

לישראל, שייגרם הבינלאומי הנזק יהיה
 שהידיעה יסתבר אם באפריקה, ירק לא

גם אולם נכונה. אומנם גלוב בבוסטון
 פיר- עצם לידיעה, אישור שיינתן מבלי
 בידי עדיין הוכחש לא כשתוכנה — מומה
 לגרום כבר בו יש — ישראלי גורם ׳שום
ישראל. של לתדמיתה נזק

 כי ישראלים מנהיגים טענו בעבר אם י
 לשם לישראל דרוש הגרעיני הפיתוח

 עלול עתה הנה — קיומה על הגיגה
בו שיש ■ומסוכן, שוינה רושם להיווצר
 ישראל של בידודה את וותר עוד להחמיר
שישראל הרושם זהו העמים. בקהילת

ל כדי שבידה׳ הגרעיני בידע משתמשת
 והרגישים העדינים התחומים באחד סייע

 ומוחרסת המנודה גזענית, למדינה ׳ביותר
העמים. משפחת על-ידי

 שהצביע במי דווקא זה אז מוסרי, לא
 לכנסת. רץ שהוא בזה ולא שרון, עבור

 לא מועמדותו את יציג סועד פושע אם
 יהיה הפגם לדעתי. פסול, כל בזה .יהיה

 בו.״ שיבחרו באלה !רק
 נעצר ״כאשר :הסביר העניין לעצם אך

 נפגשתי ההסגרה, בקשת בגלל פלאטו־שרין
 ׳שאני ׳והשתכנעתי ארוסות שוחחנו איתו,

ו עזדך־דין, עם ■ביררתי ההסגרה. נגד
 הצרפתי החוק נוקשה כמה עד לי נודע

 לשבת אדם יכול ■בצרפת, שם, זה. בעניין
 באמתלה׳ המישפט, לפני במעצר שינים משך

 שאין להסתבר יכול אחר־כך חקירה. של
 היה לא פלאטז-שרון לימישפט. ׳מקום כלל

 אבדדאוד פרשת צרפתי. אזרח מעולם
ה בהסכם הדדיות שאץ לדעתי, הוכיחה,
צרפת.״ עם הסגרה

 אבו- ״כשנתפס באכו־דאוד. להחליף
 הרעיון את אני העליתי בצרפת, דאויד

 את להסגיר נכונותו על יכריז שפלאטו
 ■איש אותו להסגרת בתמורה לצרפת עצמו
 היתד, שהכוונה !טובן ישראל. ילידי אש״ף

 הסביר דמאיגוגי־טאקטי,״ לתרגיל רק
 שיעשו כדי מדינה הקמתי ״לא גלבלום.

 אמנת את הפרה צרפת הראש. על פיפי לי
 זאת,״ לטשטש היה צריך ולא ההסגרה,

 לכנסת המועמדות שבנושא ■אלא סיכם.
 נוחה, דעתו והיתד. לא

 קודם ״שיפעל סיפר, לפלאטו,״ ״אמרתי
 לכנסת. ירדן אחר־כך ודק שמו לטיהור

 ואת חשוד, ׳להקות ילא עליו היה קודם
 וגם היה יכול הפרלמנטריות ׳תוכניותיו

 שנים.״ ארבע לעוד לדחות לדעתי, צריך,
 עבור עיבד לא שבבחירות ציין גלכלום

 האמין שלא העובדה בגלל גם פלאטו־שרון
 עבור שעבד ■בגלל וגם להיבחר, ■בסיכוייו
ל״ע. — אחרת מיפלגה
 התוכנית ׳לעורכי ׳לדבריו, פנה, הוא

 הקרוב, שבש״דור לו ■והובטח כותרת עלי
תן המנחה יאמר זה, שסוע בתחילת  י

 אי־ על התנצלות מילות כמה לונדון
דיוקן. על העובדות את ויעמיד ההבנה
 האחרונה, בעת כדרכו שלונדון, אלא
 ■ולא התנצלות מאותה להתעלם העדיף
אחת. במילה אף הנושא את הזכיר

תאונות
ת אעוה ח ת ת מ מכוני ל
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 והמישטרה — האמפוזגס
והצי שעתיים כעבור הגיעה

 של לגחונה מתחת יבקעו מקפיאות זעקות
 במרכז שנעצרה הלבנה הסובארז מכונית
 שהזדמנו העוברים־והשבים ■לעיני הצומת.
 לצומת שישי ■יום של שעת־צהריים ׳באותה

 בךגור״ון שדרות—ריינס הסואן הרחובות
ל מתחת מחריד. מחזה ניגלה בתל-אביב

 בישילדת לכודה אישה, שכבה המכונית גחון
דם. כולו מכוסה וגופה המכונית

 ה־ !סבונית הבזק׳ במהירות קרה הכל
זוה יותר שמאוחר באשה, פגעה סובארו

 שחצתה בעת מבני־ברק, ב״ץ בפינוקה תה
ה על ינפלה פינוקה מעבר־החצייה. את

 מיספד עוד ■לנסוע המשיבה המכונית כביש.
 וגוררת היאשה על עולה כשהיא מטרים
 הצומת במרכז הכביש. על עימד, אותה

 זינקה המבוהלת הנהגת המכונית, נעצרה
לרגע מהמקום, ׳וברחה כמוכת־הלם החוצה

לאמבולנס מוכנסת פצועה
לגעת העז לא איש

 כסו ניראה האימים המחזה כולם. קפאו
מטרט־זוועה. נילקח
 החזירו האשה של הכאב צעקות אך
 זעקו והם לעשתונותיהם, מהגברים כמה

 את להפעיל ניסה מישהו הכביש. אל
 את ׳ולחלץ לאחור להסיעה המכונית, מנוע

מי יותר. עוד גברו צעקותיה אך האישה.
ה שבק״וסק הטלפון אל מייד רץ שהו

וניידת־מישטדה. אמבולנס ■והזעיק סמוך
יניד־ הפצועה שלאישה דקות, כמה כעבור

 בכוחות הגברים הרימו כנצח, ■ודאי או
 לאחור. והעבירוה המכונית ■את משותפים

 השסועה. האשד, מוטלת נותרה הכביש על
 שילדת ■שחתכה הגדולים מהחורים זרם דם

 מעוותת, היתד, האחת ידה ■בגופה, הפלדה
 היתד, היא מעוך. גופה וכל שחורים פניה

 הרחק לא כקול. ׳וייבבה מלאה בהכרה
 מתוכו שלה. ׳סל־דקניות מוטל היה ממינה

סביב. התפזרו הסזון ומיצרבי חלב, נזל
במתר התבוננו עוברים־ושבים עשרות

 לגשת. וחששו סביב המידרכות מן חש
 ולהכניסה הפצועה את להדים ניסו אחדים

 לנסוע התנדב שנהגה מיסחרית למכונית
 שכל ■אלא הסמוך, איכילוב החולים ליבית
 ■נזכר מישהו חד. כאב לה גרמה ■תזוזה

 שישיגנו ראשונה בעזרה היסוד ■בשעורי
או להזיז ״אסור וצעק: ׳בבית־הספר, לו

לגעת. העז לא איש ואכן, !״לגעת לא ! תה
 כעשר חלפו התעכב. האמבולנס

ה על ■שכבה עדיין כ״ץ ופינוקה ■דקות,
 קורע-לב. ■בקול ׳וייבבה הלוהט אספלט
 מהחום. נחרך ועורה קרועים יהיו בגדיה

 ׳בסדין עליה וסוכך יתמה גילה צה״ול קצין
 ירוק,״ באור ״חציתי השמש. קרני ■מפני

ה ישבה שעה אותה ללא־הרף. מילמלה
ההתרח מקום שטול חיים בקיוסק נהגת
בהיסטריה. והתייפחה שות,

יאו והישקד, להרגיעה ניסה הקיוסק ■בעל
 ירוק!״ אור לי ״היד, קר. במשקה תה

 סימן כל אך ׳רכות דקות חלפו צעקה.
 ■נראה לא לניידת־מישטדה יאו לאמבולנס

הקרובה ■שתחנת־המישטרה למרות בשטח,

אח דקות במרחק דיזנגיוף, ברחוב נמצאת
האירוע. ממקום דות

 סוף- נשמעה התאונה אחרי דקות 20ב־
 להגיע. הואיל האמבולנס סירנה. יבבת סוף

 לרווחה. נשמו ולמתרחש העדים עשרות
 הרחמנים האחים של המיקצוע״ות ידידם
 וממנה לאלונקה בזריזות האישה את העלו

 בית־החולים לעבר שזינק האמבולנס, אל
כ ישם הוגדר האשד של מצבה איכילוב.

 מישהו הגיעה. לא עדיין המישטדד, קשה.
 בדרך,״ ״ניידת למוקד, ישוב וצילצל טרח
ליו. עגו

 אחר־הצהריים, שלוש כבר היתד, השעה
המ התנועה התאונה. אחרי משעה יותר

הסי כל טושטשו יכך ׳ותוך לזרום שיכה
 התאונה. נסיבות על להעיד שיכלו מנים

 ויכול עד־ראייה שהיה האוטובוס ינהג גם
 התאונה ברגע הרמזור מצב על למסור הייה

 מקרב למיקרה עדי־ראייה עשירות הסתלק.
 למסור ׳על־מגת שהמתינו יוד,׳שבים, העוברים

לדרכם. והלכו התייאשו — עדותם את
 פורד מכונית במקום הופיעה לפתע
 בכיר קצין־מישטרד, מישטרתית. אסקורט

 והמשיך לרגע, בסקרנות במתרחש הציץ
לדרכו.

 הופיע המיקוד אחרי וחצי שעח רק
 סביב, הבייט הוא קטנוע. על רכוב שוטר
ה שעל בכתםיהדם הציץ לפרטים, שאל

 שוטר רק ״אני קטניועו. אל וחזר כביש
הת תאונות,״ בוחן ולא חוקר לא סיור,
 עדווות. גובה אונו מדוע כשנשאל נצל,

 כאן אירעה ■שאכן לוודא רק ״נשלחתי
 שליום סמל־ראשון השוטר, הסביר תאונה״

טל.
הגי התאונה אחרי !וחצי משעתיים יותר

 כבר מעדי־ד,ראייה איש ניידת. למקום עה
לר אלא להם נותר לא במקום. נמצא לא

ש הדורסנית, הנהגת של עדותה יאת שום
 לתדרך שהספיק מי הספיק נבר בינתיים

 שעליה הרצויה לגירסה באשר אותה
למסור.
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