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למרות שנותר יותר מחודש עד לראש
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השילטון במדינה.
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אחת הטענות שהופרוחו בשבוע וש
עמד׳ ׳במהלך מסערה הציסותה 1שמתעד
רדה ׳סביב נושא הפשע המאורגן ,הייתה
יפי במעט בליתי אפשרי למצוא הובהות —
שתהיינה פשרות בראיות משפטיות —
נגד אנשים חהשודים בהשתייכות לפשע
המאורגן .לפיכך ,טענו המחזיקים בטיעון
זה ,ידי -בהוכחות נסיבתיות כדי להרשיע
את החשודים בכך ,לפחות מבחינה ציבו
רית.
 .עד כמד .מפוקפקת טענה זו ועד במה
עלול לעיתים הגורל־העיוור לברוך אנשים
הפיים מפשע במספת האשמות שקשה יהיה
להם להתגונן כנגדן* ,ופחתי בשבוע ש
עבר על בשרי! ,כאשר ׳כמעט והפכתי קור
בן של ״הוכחה נסיבתית״ שכזו.
ביום השני בשבוע שעבר ,בשעות ה
צהרים ,יצאתי ומפגיושה עם הקבלן והם-
לונאי בצלאל מזרחי ,בה ביקשתי לקבל
מטנו את ־תגובותיו על ההאשמות שיפור
סמו נגדו.
זמן קצר אחרי אותה פגישה ;מיהרתי
לפגישה נוספת ,שעמדה להיערך בבית־
סוקולוב שברחוב קפלן בתל-אביב• נהגתי
במכוניתי במורד רחוב דיזנגוף ,לעבד
רחוב קפלן ,בו נמצא בית-העתוגיאים .ב
דיוק ׳כשהגעתי למרכז הצומת ריזגגוף—
אבן־גכיחול—קפלן ,התחלף האור ברמזור
מירוק לצהוב .רסליקסיביית לחצתי סרגלי
על דוושת הדלק והגברתי את !מהידוח
המכונית.
ברגע זה בדיוק החל אדם להצות את
הכביש סמעבר־החצייה שברחוב קפלן,
למרות האור האדום שברמזור להולכי-־
רגל ובטעבר-חצייד .זה .האיזש הוד .שקוע
בתירהיריו ,לא הבייט ימינה ושמאלה ,הצד,
את הכביש !טבלי להבחין במכוניתי שהת
קרבה למעבר במהירות רבה.
למזלי הספקתי להבחין באיש בעוד מו
עד .לחצתי על דוושת הפלמים .המכונית
האטה מעט עד ׳פדי שיהא סיפק בידי
לעקוף את !האיש שהצד ,יאת הכבוש שלא
כחוק ולד,ומנע ומפגיעה סו .נשמתי לרווחה
והספקתי עוד לזרוק ומבעד הלון המכונית
הנוסעת נזיפה בלתי מנומסת לעברו של
האיש שכמעט מדרס בגלגלי מכוניתי.
ירק אז הבחנתי כי היה זה ה״ב אהוד
אולמריט ,שדווקא באותו יום הזדמן לתל-
אביב ושהגורל זומן אותו לחצות את נתיב
נסיעתי דווקא באותה שעה .אולמרט עצמו
לא זיהה אותי .רק כעבור ׳כמה דקות,
כשנפגשנו שוב במזנון בית־סוקולוב ואח
רי שגערתי !סו שוב על חציית הכביש
הבלתי זהירה שלו ,השתומם גם הוא:
״!מד ,׳באמת ,זה היית אתה במכונית ז״
זיעה קרה מכסה אותי בכל פעם סשאני
מנסה לדמיין לעצמי,מד ,עלול היה להת
רחש לוליא הספקתי לבלום את המכונית
בעוד !מועד .גניה שהייתי פוגע בח״יב ולוא
יגם בציורה בלתי ומזיקה .כל ההוכחות ה-
,נסיבתיות היו אז נגדי :יצאתי מפגישה
עם ובצלאל מזרחי ! נקטתי עמדה ספקנית
בפומבי!בעבד ובהווה בקשר לטיב ההאש־
ימות והמניעים של ה״כ אולמרט בציד־
המכשפות שהוא עורך! ופגעתי סו בעת
העולם הזה 2085

שחצה לתומו !מעבר חצייה .אלו הוכחות
צריך עוד כדי לשכנע שהיה זה ניסיון
התנקשות זדוני בה״׳כ האמיץ והלוהט ,ש
תוכנן ברוב תיהיסום על ידי אנשי ״הפשע
המאורגן״ ז
אולמרט ניצל מפגיעה ואני גיצלתי מ
גורל זה .ואסל עוף השמיים כבר ידאג
להעביר את הקול ולהפיץ את השמועה.
בטלפון האדום ישל גלי צוז״ל ,בתוכנית
חגיגת־קיץ המשודרת מדי בוקר ,הגיעה
ידיעה שמוסרה ביקש ׳לשדרה בחדשה
טרקה .היא סיפרה על כך שת״ב ;אהוד
אולמרט ועורך העולם הזה התנגשו בתאו
נת מכוניות .לעורך החדשות של התוכ
נית ,צגי רימון ,עמדו סבלנותו והאתיקה
העתונאית שלו כדי לא לשדר את הידיעה
!טבלי לבדוק תחילה את ,מהימנותה .אבל
אני בטוח שהוא עריץ נלהשת מפה לאוזן
׳כשמועה מבוססת.
■ ■ 1
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מדי פעם אנו!מופתעים לגלות עד לאן
׳מתגלגל שמו ושמעו של העולם הזה .את
ההפתעה האחרונה סיפק לנו גיליון של
כתב-עת היוצא־לאור בלוס אנג׳לס.
ה״ומקס שיטיינר ז׳ורנאל״ ,הוא שנתון
היוצא מטעים חסרת ,מוסיקת ומקם שטיער,
ששמה לד ,למטרד ,להנציח את זכרו של
המלחין היהודי שהי בהוליווד בשנות ה
שלושים והארבעים ושלה וכתב את המו
סיקה לשורה שלימד ,של להיטים קולנו
עיים !שהופקו שם.
בין השאר תייסר שטייגר גם את המו
סיקה לגיריסה הראשונה של סרט הענקים
ההוליוודי קינג־קונג .בעקבות כתבה ש-
פירסם היעולם הזת ) (2054עם הפקתה של
הגירסה החדשה של הסרט אודות הקוף
הענק ,התנהלה במדור מכתבים חליפת
מכתבים אודות הסרט המקורי.
הקורא משה גוטליב טתל-ןאביב ,טען
׳במכתב שפורסם במדוד )העולם הזה (2055
כי ״עד כמד ,שזכור לי היה ק י נ ג ־ ק ו ע
המקורי הרמה יותר :אנושי ומעודן מדמו-
תו החדשה.״ על מכתב זה הגיב הקורא
ד״ר שמואל שטרגברג מנס״ציובד .במכתב
)העולם היזה ! (2057בו קבע ״כי סיום אין
עוררין על כך שאת השפעתו העצומה של
הסרט קינג־קונג המקורי יש לזקוף לזסותו
׳הבלעדית של המלחין ההוליוודי .מקם
שטייינר ,שכתב לסרט פנטסיה מוסיקאלית.
מוסיקה זו ,נחשבת ביום בציון לידתה
של המוסיקה הדרמתית בסרטים של תחי
לת שנות השלושים .בעידן הקולנוע נח 
שב שטיינר ,בצדק ,במניח היסוד של
הלהנת המוסיקה בסרטים ובלעדיו — .שום
קינג־קונג לא היה זוכר ,סאריכות-ימים
וסזכרונות כבמקור,ו של הקורא גוטליב.״
הליפת מכתבים זו שפורסמה מעל דפי
העולם הזח ׳תורגמה ופורסמה במלואה
בכתב־העת המוקדש לשסייגר .ואולי יהיח
בכך תמריץ מעודד לפותני המכתבים ל
מערכת שייוופחו עד להיכן עשויים מכ
תביהם להתגלגל -ולהיקרא.

איש־השנד ,הוא ללא ספק היועץ־המיש־
פטי־לממשלה ,אהרון ברק .הוא האיש,
שבלעדיו ידלין היה משמש כיום כנגיד
בנק ישראל .הוא האיש ,שלאור החלטתו
התפטר יצחק רבץ מתפקידו ובעיקבוית
זה קיבל הליכוד תחמושת למסע הבחי
רות ■המוצלח שלו .הוא גם האיש שיכול
לשחרר אותנו מהחרפה הבודדת בכנסת
והוא האיש שאולי ,סוף־סוף ,יציב אמות־
מיידה מוסריות חדשות הנוגעות לניהול
עיסקיהם של אישי־ציבור נבחרים .הוא
איש-השנח ,לא אחר.
בנימין זלוטניק ,גיבעתיים
דרכם של כל האישים במדינה ,שיש
להם סיכוי להיבחר כאייש־השנח ,היתד,
דרך סלולה וקבועה ובמקרים רבים לא
הם עיצבו אותה ולא הם שלטו בה וב
מאורעות.
אדם אחד ויחיד ,בעל תכונות חתו
ליות ובעל עין יחידה ראה את הנולד,
■והקדים רפואה למכה .משה דיין ,האו
פורטוניסט הפוליטי ,האיש ללא מעצורי
המוסר ■ובעל הזיכרון הקצר ,הוא איש־
השנה היחידי הבא בחשבון ,הוא סיפור
ההצלחה האמיתית של השנה האחרונה.
גאולה לוי ,ירושלים
מתוך -נקודת ההנחה שמד ,שמשפיע על
חיי הי׳ום־יום שלנו הוא איכות החיים
במדינה איני חושב שהתואר אי׳ש־השנד,
מגיע הפעם לקצין המודיעין של המיש־
טרה׳ שמואל )״סמי״( נחימיאס.
דק התפטרותו השערורייתית משורות
מישטרת ישראל גרמה להעלאת הנושא
של הפשע המאורגן בישראל ,לעלות שוב
ובצורה חריפה כל־כך לתודעת הציבור.
הראיונות איתו בכלי־התיקשור׳ת ,ההצעות
שלו למילחימה בפשיעה ,וחפירסיומיס ה־
סנסציוניים שהזינו בחם לאחרונד״ כל
אלד ,הם תוצאה של עזיבתו את שורות
מישטרית ישראל.
דרור אבי־שאול ,רמת־השרון

לשחק את מישחק ״השלום״• יגבר הלחץ
הפנימי על בגין .העם בישראל ידרוש
ביטחון .הרבה צעירים יכריזו שהם הול
כים ל״רדת״ מן חארץ ״איד אפשר לח
יות באווירה כזו?״ ייאמרו.
ברגע האחרון יבריק רעיון פנטסטי
במוחו של בגין .הוא יקרא לישר-הביטחון
ולעוד כימה שרים שיבואו לפגישה דחופה
אצלו בבית.
״החלטתי,״ יאמר להם .״אינני רוצה
לכנס את הממשלה .אינני מעוניין בווי
כוחים וגם לא בהדלפות .מחר בשעה
חמש בבוקר ,העולם יתעורר עם הפתעה
גדולה ,הוא יעמוד על קצות אצבעות
רגליו .העיתונות תוציא מהדורה שנייה,
הרדיו והטלוויזיה ידווחו על חניסייון הגר
עיני הראשון של מדינת־ישראל ,ניסיון
תת־קרקעי או בלב־ים.״ יומה תהיה תגובת
קומץ השרים? — ״פנטסטי.״
בלי־התיקשזרח בעולם יתקיפו אית בגין
כפי שהתקיפו בזמנו את צרפת ,ולא מזמן
את הודו* .שימחה גדולה תהיה כישראל.
הפגנוודתמיכה בבגין — הגיבור היהודי
שילמד את הגויים כיצד לכבד את השכל
היהודי.
ההתקפה על בגין תימשך אולי חודש
ימים ,אבל העולם ילמד איך לחיות עם
עובדה זו.
סערה גדולה תקום בעולם הערבי.
הפגניות ,מאמרים חריפים בעיתונות .ה
שליטים הערבים יבחלו ,יקראו לפיסגה
ערבית דחיו&ה .כעבור זמן קצר יחליטו
לגייס מחציית ההכנסה הלאומית שלהם
לקניית פצצה דומה• כמובן בשיוק־השחור.
ישיגו אותה מבריה״מ ,סין ,צרפת או
אפילו הודו.
גם איראן ותורכיה ישיגו אותה .לא
תהיה ביקורת עליהן .העולם יכין זאת,
ואז...
את הסוף יכול סל אהד לתאר לעצמו.

פאוזי אל אסמר,
וושינגטון ,ארצות־הברית

סטריליות הומאנית
הרשו לי להגיע את הערכתי למאמריו
של אורי אבנרי ״יגאל ,נסיך דנמרק״
)העולם הזה  .(2077זה אינו סתם מאמר

פצצה לכל אחד
תסריטו של אורי אבנרי בהבדוו )העולם
הזה  (2075על עתיד מישטרו של הליכוד
ויחס היהודים בעולם ובישראל למישטר
זה היה מעניין .אך לדעתי תסריט זה היה
חסר .אני הייתי
מוסיף את הקסע
הבא:
מה שיעסיק את
מי־שטרו ישל בגץ
במשך ארבע שינים
הבאות יהיה השאלה
״כיצד ללכד את
העם היהודי סבי
בו ז״ היהודים ב
ישראל יודעים בי
בלי העזרה האמרי
הכלכלית,
קאית,
הפוליטית ובעיקר
הביטחונית ,מדינת־
ישראל לא תוכל להתקיים .לכן הם יה
ססו מלתמוך תמיכה מוחלטת במישטרו
של בגין.
האמריקאים ילחצו ,הם לא מעיוניינים
שבגלל בגין ׳תהיינה מהפכות אנטי אמ
ריקאיות בעולם הערבי .המדינות האירו-
פיות ילחצו אף הן ,כי אינן מעוניינות
באמברגו ערבי חדש של נפט .הלחץ הזה
עשד להגיע עד כדי אולטימטום מערבי
נגד ישראל .בגין ,האדם החזק ,לא ייכנע.
היהודים בעולם יעמדו בנקודת ניוטרל.
לא יידעו מה לעשות .חלק מהם ייצא
בהכרזות •פומביות נגד ממשלתו שיל בגין.
מישלחת של ראשי הקהילה היהודית תצא
לישראל כדי לשכנע אותו לרכך את עמ
דתו .הם לא יצליחו.
בגין יידחף לפינה .הערבים ימשיכו

עיתונאי שיגרתי אלא ני׳תיוח היסטורי־
חברתי ממדרגה ראשונה שכמותו עוד לא
קראתי ,על היווצרותה והתפתחותה של
המדינה והחברה בישראל.
לא קשה להבין את פריחתן ושקיעתן שיל
אימפריות כתמי ,ספרד או בריטניה .אבל
התקשיתי מאד ,בתוספת של עצב רב,
להבין כיצד העם החכם ביותר בעולם
הספיק להקים מדינת־מופת ולהופכה במ
הירות כד .גדולה למקום שלא נעים לחיות
בו ,בעל ישם מאד לא סופולאדיי בדעת־
הקהל העולמית.
נקודה חשובה מאד שהעלה אבנרי כ
מאמת עוסקת במהפכה חתחניית שבני
המייסדים החמיצו לעשיות ,ועם זאת לה
כין את המציאות הישראלית שלאחר מיל־
חמית העצמאות לפתרון הבעיות החדשות
שצצו.
כמי שאינו אדיש למה שמתרחש במ
דינתנו הנני מסוגל כעת להבין ביתר
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