
וף ח חש י ר צ ב
 שבועי יומן לכתוב ברעיון משחק אני מפבר זה

ת על אשפר שבו אישי,  פגישות ומחשבות, חוויו
 השבוע השבוע. במשן לי שהיו ואירועים

בו. לפתוח טוב כשבוע לי נראה האחרון

 להשתתף כדי בירושלים, בית־אגרון במדרגות עליתי
 גבר בא מולי מאורעות־חברון. על במסיבת־עיתונאים

 השיכבה מן ישראלי ,35 כבן חובש־כיפה, הכרתיו, שלא
 יתפסו ״עוד באוניברסיטה. כמרצה נראה הוא העליונה.

 לו ניפנפתי לעברי. הפליט כדור!״ לך יתקעו אותך!
לשלום.

 שוב. בו נתקלתי הבניין, מן בצאתי שעתיים, כעבור
לך!״ מגיע ״זה קרא. בך!״ כשיירו אשמח ״אני

 במו בך יורה הייתי צעירה יותר היום הייתי ״לוא
 לעולם זה מסוג (אנשים אלמונית אשד, לי כתבה ידי,״
ותיקה. ישראלית היא כתב־היד שלפי מזדהים), אינם

 השמצות של מבול מתוך פנינים שתי רק הן אלה
השבוע. בהם שזכיתי ונאומים, מאמרים ובכתב, בעל־פה

 להרוג ״צריכים ברחוב. צעיר לי אמר קרוב!״ ״סופך
 בין סינן ״חרא!״ קשיש. גבר לי אמר מנוול!״ אותך,
נהג. שיניו

 בדבר) פדהצור דויד (אחד ארסי בין נעו מאמרי־ההסתה
 האחרון אחרונות). בידיעות רוזנבלום (הרצל רצחני עד

 לסוכני־הנא- אותי הישווה
כימעט־ בקריאה וסיים צים,

(מכי אותי. לרצוח גלוייה
הדוק את מכיר שאני וון

שיכ בטוח אני היקר, טור
נח מאמו״הספד עלי תוב
 שמישהו אחרי מאוד, מד

מיש־ פי על יפעל מקוראיו
 זה מסוג רוצחי-עט אלתו.

 מדמיינים אינם פעם אף
 להיות עלולה מה לעצמם
 הם הרי כתיבתם. תוצאת

 כך על בעם. מושכים רק
 ני- במישפטי הרבה דובר

 נטוש היה כאשר רנברג,
אח אם השאלה על ויכוח

הדוק גם או בפועל, יהודים שרצח מי רק לשואה ראים
 את הביעו רק אשר התמימים והסופרים היקרים טורים
 גרמניה אויבי הם שהיהודים כך על הכנה דעתם
הארי.) והגזע

 רוזנבלום הרצל של מקוראיו כמה פנים, כל על
 כתובת- בתל־אביב סנטר דיזנגוף קיר על וציירו הזדרזו

 את שחררו !ואבנרי שריד לפעיל, ״מוות :אדומה ענק
 אי־הצדק על נוגות מחשבות בי עוררה זו כתובת !״כהנא

 כמיטב עשו פעיל ומאיר שריד יוסי שהרי שבדבר.
 אלה. בימים האפשר ככל ממני להתרחק כדי יכולתם

הקיר? על ראשונים להיות להם מגיע למה
 הגואה שינאה, של כזה פיתאומי למבול רגיל די אני

 קורה כאשר עצמה, על החוזרת תופעה זוהי הביבים. מן
 מתוכו פורץ לפתע הביב. מעל המיכסה את המרים משהו

 מיכתבי־איומים, מאמרי־השמצה, נאומי־הסתה, של גל
 במים המשגשגים מוזרים, יצורים מיני כל גילויי־שינאה.

 נוף עקיבא צמד־החמד הבור. מן עולים אלה, עכורים
 השונאים תמיר, שמואל של חניכיו שני אולמרט, ואהוד

 הבכורה, על ביניהם מתחרים זה, את זה והמשמיצים
 גם הגל. על ראשון לקפוץ מצליח זה ופעם זה כשפעם

שלמה. חגיגה שלו. החור מן צץ כהנא מאיר
כזאת? בשעה דווקא אלה מוזרים יצורים צצים מדוע

 והממתין העץ על היושב העיט, של האינסטינקט זהו
האינס או בפגר. לנבור כדי תמות, הפצועה שהחיה עד

המבודדת. האיילה את התוקף הצבוע, של טינקט
 הם ״עליהום!״, של אווירה שיש להם נדמה כאשר

 למירדף. ומצטרפים החורים מן יוצאים דם, מריחים
 ביותר האפלים והיצרים מותר, הכל להם, נדמה אז,

מקובלים. הופכים
 עצמה על להגן מסוגלת הנרדפת שהחיה כשמסתבר

הבאה. לפעם עוד לחוריהם. אלה יצורים חוזרים היטב,
 עד פס״ ״משאירים טובים חברים ההשתוללות, בשיא

לתמונה. שייך זה גם זעם. עבור
:שנתי סקר עורך דעת־הקהל ממכוני אחד היה בשעתו

 שנים כמה במשך ביותר?״ עליך השנוא האיש ״מי
 למרבה בן־אהרון. יצחק עם הראשון המקום על התחריתי

 שבן־אהרון אחרי כי זה, סקר בעריכת הופסק המזל
 שנשארתי כך דעת־הקהל, חביב הפך הוא לקיבוצו, חזר

בראש־הרשימה. לבדי
 בסקרנות השבוע אותי שאל מזה?״ נהנה אתה ״האם

ממכרי. אחד
זה. עם לחיות לומדים אבל מזה. נהנה לא אני לא.
 אותם וגם — הטובים האנשים כל כך. על המקלים יש

 הקוראים אלה, בימים ברחוב לי המנפנפים — להזכיר יש
 הכבוד!״ ״כל האומרים חולפת, ממכונית קריאודעידוד לי

נעים. שזה היא והאמת איתך!״ ו״אני תיכנע!״ ו״אל
השינאה? של האלה ההתפרצויות את להסביר איך

 בעצב נוגע אני כאשר פעם מדי קורה שזה נראה
האחרו בפעם במיוחד. מכאיב במקום הציבור, של חשוף

 העניק הרמטכ״ל כאשר פינטו, דניאל בפרשת קרה זה נה
 (כששוחרר זוועתי. פשע-מילחמה על שהורשע למי חנינה
לו?) קרה מה חוזר. מישפט על דובר ממעצר, פינטו

 קטנה התנגשות ביגלל כביכול, קורה, זה עכשיו
מפגינים, וכתריסר וחיילים שוטרים כתריסר בין ומגוחכת

רוזנבלום הרצל

 (איש דקות שתיים־שלוש במשך העד,ו את איש שדחפו
 נעצר.) לא איש נחבל, לא איש בעט, לא איש היכה, לא
 מעצם אלא זו, זעירה מהתנגשות נובע אינו שזעמם יש

 ההתנגשות לולא הרי אך הגשר. ליד ההפגנה עריכת
 קבורה נשארת ההפגנה היתה אחד, שוטר על־ידי שנגרמה

 ואיש בטלוויזיה, פסוק ובחצי בעיתון מישפטים בשני
מתרגש. היה לא

 בלתי- תת־הכרתיות, עמוקות, יותר סיבות שיש נראה
 במקום נגענו נסתרים. פחדים אשמה. ריגשי רציונליות.

 מתחת בו. כשנוגעים מגיב והחולה ממאיר. גידול כאוב,
הפור אפלים, יצרים חבויים ודמוקרטיה תרבות של לאור
ניתן. כשזה צים

 שיש סבור כשאני תפקידי. את בסך־הכל ממלא אני
 בקשר־ נתקל כשאני מפגין. אני — עוול נגד להפגין
 את מפר אני — לדעת חייב שהציבור וסבור השתקה
 בעיניים שואה לקראת הולכת שהמדינה חש כשאני הקשר.

עיניה. את שתפקח כדי צועק אני — עצומות
 שינאה מכל גרוע וזה עצמי. את אשנא אשתמט, אם
הזולת.

באמצע ב1מ מקום
 גרוסמן וחייקה שריד יוסי סירסמו ההשתוללות בשיא

 לדעתם צה״ל. חיילי תקפתי כי על אותי המגנה הודעה,
 הרבה ומשמאל״. ״מימין צה״ל על התקפות לגנות יש

 פיגר לא חפר חיים וגם זה, סיגנון נקטו זה מסוג אנשים
ומשמאל״. ״מימין צה״ל על מהתקפות והסתייג

״משמאל״. צה״ל על התקפה שום היתד, שלא חשוב לא

*ומדי ׳111*

 לא בכנסת, לידי היושבים ששריד־גרוסמן, חשוב לא
 לעדותם ניזקקו לא וגם אירע, מה אותי לשאול כלל טרחו

 פלד מתי (מיל׳) האלוף כמו נכבדים עדי־ראייה של
ההו בהפגנה. שהשתתפו האוניברסיטה, מן והפרופסורים

אחרת. מטרה לשרת אלא אמת, לברר באה לא דעה
מהי?

 המיקצועי העסקן של הניצחית הכמיהה כאן מתגלה
 הקולנוע. באולם כמו — באמצע״ טוב ״מקום לתפוס

 חס להחשב, עלול אתה — הימין את רק מגנה אתה אם
 (וגם כאיש־השמאל וחלילה,
 לגנות היא החוכמה להיפך).

הצ משני ״הקיצוניים את
 לרמוז זו ובצורה דדים״,
 איש בעצם, שאתה, לקהל
הקונ באמצע העומד מתון,
סולידי. אחראי, סנזוס,
 ביותר הנושן הטריק זהו

 המיק־ העסקן של במחסנו
 מנהיג-מיפלגה כל צועי.

 אם יעיל הוא בו. משתמש
 הוא כסא. על לשמור רוצים

לה רוצים אם בלתי-יעיל
חב או לאומית מטרד, שיג

רתית.
 יש וגרוסמן שריד אצל

 הם כאנשי־שלום. ידועים הם נוסף. תיחכום זה למישחק
 בלתי־ הודעות של במבול זו תדמית ביסוס על שוקדים

 והם למערך, שייכים גם הם אבל לעיתונות. מחייבות
 לשרים, היום בבוא להיות קאריירה, שם לעשות רוצים
מכובדות. מישרות בינתיים לתפוס

שפעילו המערך להנהגת מוכיחים זאת? עושים איך
 מהם ומונעת במערך, שוחרי־השלום את מחזיקה תם

 ברגע בשטח• הפועל האמיתי, למחנה־השלום מלהצטרף
ויוצ מחנה־השלום את תוקפים הם בשנה, פעם המכריע,

 כנס־שלום! על ביקורת מותח שריד (״יוסי סנסציה רים
 סנסציה זוהי הפלסטינים!״). את מגנה גרוסמן חייקה

השלום, את המגנה (איש־ימין מפתיע. שזה מפני אמיתית,

 חריג, דבר עושים אינם השלום, למען הפועל ואיש-שלום
בכותרת.) זוכים אינם כן ועל

 שריד תבע בלבנון, מילחמת־האזרחים בשיא כך,
 של הגדול הכנס ערב סנסציה. דרום־לבנון. את לכבוש

 הסביר שבה הודעה שריד פירסם בוושינגטון, ניו־אוטלוק
 ההודעות את אוהב ביכלל (אני לשם. נוסע אינו מדוע

ו מדוע פלוני מסביר שבהן האלה, נ י  משהו. עושה א
 בעשייה מסתכן אינך גם אתה פיקחי. זה מתוחכם. זה

 אתה לה תודות כי העשייה, על טרמפ תופס וגם כלשהי
 עשתה לכנס, שנסעה גרוסמן, חייקה ואילו בכותרת.) זוכה
 כל שאין ולהוכיח מבפנים אותו לפוצץ כדי הכל את

הפלסטינים. עם שלום של אפשרות
 למרבה — שהם המערך, מנהיגי את מרגיעים הם וכך
 הם אלה. שניים על לסמוך אפשר ניצים: — הצער

״כדאי״. כתוב הזה הגבול על כי הגבול. את יעברו לא

בהוא של ח1י1הזב
 ביגלל ודווקא נפשית במצוקה נתון אני ימים כמה מזה
כד,נא. ״הרב״

 מינהלי מעצר של הפעלתו את להצדיק ניתן האם
? נגדו

 אנטי-דמוקרטי אמצעי זהו מינהלי. למעצר מתנגד אני
 מן ראשי־עיריות גירוש כמו ממש מעיקרו, פסול קיצוני,
 באמצעי שימוש המצדיק חריג, כאן יש האם הארץ.

זה?
 מותר האם כמשמעו. פשוטו פאשיסט. הוא כהנא
 לרצוח שבא מי נגד אנטי־דמוקדטי באמצעי להשתמש

 שהיה, אדם זו בדרך לעצור מותר האם ? הדמוקרטיה את
 במחנות־ריכוז כולנו את חובש לשילטון, הגיע אילו
סיביר. נוסח

 היו שבו המצב באותו כאן עצמנו את מוצאים אנו
 יהודים, רובם האמריקאי, הליברלי המחנה ראשי נתונים
 לאסור היהודי הציבור ראשי לדרישת התנגדו כאשר

 ליד סטוקי בעיירה האמריקאים הנאצים מיצעד את
להפגין. הנאצים של זכותם על הגנו הליברלים שיקאגו.

 נאלץ חופש־הדיבור, על שמגן מי ידועים. הנימוקים
 הדיעות בעלי של חופש־ד,דיבור על להילחם בדרך־כלל
 נאלץ זכויות־האדם. על שמגן מי ביותר. הנתעבות

 פגיעה כל כי ביותר. המבחיל האדם של זכותו על להיאבק
שם. מתחילה

 מחר יעצור מינהלית, בדרך כד,נא את כיום שעוצר מי
ואותי. אותך

 השילטון צריך מה הם. גם ידועים ההפוכים הנימוקים
 לדעת נוכח כשהוא לעשות,

 חמושה מחתרת קמה כי
 להוכיח קשה ? מסוכנת

 — הם המודיעים כי זאת,
 שרו־ סוכני — בדרך־כלל

ב הנמצאים ,תי־ר,ביטחון
לח ושאסור המחתרת תוך
רא כי וייתכן אותם. שוף
 הקשר שאת המחתרת, שי

 בלתי־חו־ למעשים שלהם
 להוכיח, אי-אפשר קיים

 פשע רגע באותו מתכננים
העולם. את שיזעזע
הור לצורך — נניח

 מחתרת, שקמה — מה
ה ברובע נשק המאחסנת

 את לפוצץ הלילות באחד והמתכננת בירושלים, יהודי
 הייתה כזאת פעולה אל-אקצה. מיסגד את או כיפת־הסלע

 בארות׳ לפיצוץ גורמת ישראל, על נורא אסון מביאה
 כל על שואה אולי ממיטה המרחב, ברחבי הנפט

 אין הוכחות, כשאין זאת מונעים איך המערבי. העולם
 להעלות רצון ואין בבית־המישפט, להציגם שאפשר עדים

פירסום? אחריו הגורר בתהליך כזאת אפשרות
 האסונות, מכל לכל. קודם שילטון־החוק זאת: ובכל

ביותר. הגרוע הוא שילטון־החוק הפלת
להת חייב אני אבל אותי, מגעיל זה אותי, מרגיז זה
 הנתעבים הקלגסים וחבורת כהנא ״הרב״ להגנת ייצב
 ליהודים לא — מינהלי מעצר להצדיק מוכן אינני שלו.
לקומוניסטים. ולא לפאשיסטים לא לערבים, ולא

 אנחנו אם ? חוקית בדרך הבעייה את לפתור ואיך
 שניתן להאמין צריכים אנחנו הדמוקרטי, בחוק מאמינים
 מעדיף אני דמוקרטי. החוק בדרך בעיות על להתגבר

בביודהמישפט. מיוחד מישפטי הליך
 בפומביות ופגיעה עדים של זהותם הסתרת אפילו
מינהלי. מעצר יהיה שלא ובילבד — המישפט

 אחרת כהנא. גם למישפט. זכאי הפושעים גדול גם
עצמו. כד,נא של הערכים את נקבל

,השליש האדם
הממשלה! לראשות מועמד יש גיליתי! זהו!

עקרונות. לו אין פרם. על לסמוך אי-אפשר אומרים:
גוש-אמונים. מול יתקפל הוא דיעות. לו אין

 נכשל כבר הוא רבין. את להחזיר אי־אפשר :אומרים
שינה לא הפלסטיני בעניין ניציות. דעות בעל הוא פעם.

)18 בעמוד (המשך
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כהנא מאיר




