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 נשארו תקופה אותה בכל אך
 הוגנים, עצמו קסטנר עם יחסי

כ שנא, הוא ידידותיים. לא אם
 הוא כי והאמין תמיר, את מובן,
 הוא אד חורבנו. על להיבנות שואף
 העולט של הכוונות ביושר האמין

הזה.
ב עמוק נחרתה אחת שיחה
 פסק־הדץ אחרי היה זה זיכרוני.
 את ביקרתי הלוי. של הקטלני
 ש־ בית אותו — בביתו קסטנר

 לאחר לא-רב זמן נרצח בפיתהו
 מכונת־כתיבה, עימי הבאתי מכן.

 מוכרח אתה ״עכשיו לו: ואמרתי
 או עצמך את להציל אם להחליט

 את לטהר כדי מנהיגי״הישוב. את
להגיד עכשיו צריך אתה עצמך

 אם גם — לציבור האמת כל את
המנ איבת את עליך תביא היא

 עוד לשחק יכול אינך היגים.
 (קסטנר מפא״י עסקן של תפקיד

 — לכנסת) מועמדיה ברשימת היה
לעצמך.״ לדאוג צריך אתה

 הכנסתי הסכים. היסוס, אחרי
 התחיל והוא למכונה, גליון־נייר

 ש־ יתכן גירסתו. את לי להכתיב
שבה היחידה הפעם זאת היתה
ישבנו ליבו. צפונות את גילה

 השיב. הוא שאלות, שאלתי שעות,
אפ השתררה בחדר ירד, הערב

 הדברים את כתבתי ואני לולית,
 קמתי לא דיבור. כדי תוך במכונה
 שמא חששתי כי אור, להדליק
הקסם. יישבר

 צילצל כאשר לסיום, התקרבנו
 — גברים כמה נכנסו פעמון־הדלת.

 הם מהונגריה. קסטנר של ידידיו
 שלא ומובן הונגרית, עימו דיברו

 לבסוף נפלו. פניו מילה. הבינותי
 הניירות בל את אסף אלי, ניגש
 אותם תחב לידי, מונחים שהיו
 אבל מצטער, ״אני ואמר: לכיסו

 צודקים. ידידיי דעתי. את שיניתי
 תמיר אלה, דברים יתפרסמו אם

 מנהיגי ואילו אותי, לרדוף ימשיך
 אני בהם. בוגד שאני יחשבו מפא״י
 לי אסור הצדדים. שני בין אמחץ

זאת.״ לעשות
 קסטנר רצח על לי שנודע ברגע
 לי הניח אילו זו. בפגישה נזכרתי
 לא זה האם — החומר את לפרסם

 לא זה האם ז חייו את מציל היה
 בו לראות הקנאים מן מונע היה

אותו? ולרצוח בוגד
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 רצח
ולקח

 הרצח אחרי בבול,ר נפגשתי
 בכיכר בבית-קפה תמיר שמואל עם

ש מישרדי־המערכת ליד דיזנגוף,
 היה הוא מבוהל. היה הוא לנו.

ציבו זעקה עתה שתקום משוכנע
 שאחראי כמי נגדו, גדולה רית

 חשש הוא לרצח. מוסרית מבחינה
 כעורך־ רשיונו את ישללו שמא
 היה הוא אותו. יאסרו שמא דין,

 גם כך על (ורמז אז משוכנע
 הוא השין־בית כי השבוע) בנאומו
להשתיקו. כדי קסטנר, את שרצח

 שהם פרטים יש הרצח בפרשת
 המחתרת ראש ערפל. לוטים עדיין

מ לאומני, קנאי היה הרצחנית
 כי ספק בלי שהאמין לח״י, ותיקי

 נישמתו את ״מכר אכן קסטנר
 להירצח. ראוי כן ועל לשטן״,

 צעיר גם הרוצחים בין היה אך
 שרות־הביטחון. סוכן פעם שהיה

 נותק״ עימו ״הקשר השרות לדברי
 כ- השרות על־ידי שנשלח אחרי

 היה זה מחתרת. לאותה סוכן־מודיע
תמוה. די

 הזה העולם של הראשון המאמר
 להגן נועד הרצח, אחרי )1014(

 מי כמשמעו. פשוטו תמיר, ■על
 את בנקל יבחין היום אותו שקורא
 ובין המישפט בין להפריד :מגמתו
 אווירת של יצירתה למנוע הרצח,
 בסדר. היה זה תמיר. נגד לינץ׳

 עצמו שתמיר לקוות היה מותר אך
 שאין חבל זו. מפרשה משהו ילמד

כך. זה
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במדינה
ח״ם דרכי

ם י1ש ה ר ב הן א כ
למישטרח, ?עזור בא

בשוד בנאשס וזוהה
 שם טובים, חברים שני בלוד
ש הראשון, כהן. אברהם שניהם
 ידועה דמות הוא אבי, להלן ייקרא
 מה זמן לפני בלוד. הפשע בעולם

 בבית״ עצמו את ומצא בבטנו, נורה
 במישטרה העיד בתחילה חולים.

 שירו תוקפיו, את מכיר הוא כי
 כדורי להם למסור שסרב על בו

 בנרקומן זכאי, הוא להם אדולן,
 חזר קצר זמן אחרי אך בגמילה.

 הובאו השלושה זו. מעדותו אבי בו
 זוכו אך לרצח, נסיון על למישפט

הוכחות. מחוסר
 אונס בחשד אבי הסתבך בינתיים

 לפני ימים. כמה במעצר וישב
 בצהריים, אחת בשעה כשבוע,
■ממעצרו. אבי סוף־סוף שוחרר

 הדבר החבר׳ה. עם שיחה
להת היה לעשות שרצה הראשון

 כך ואחר בגדים, ולהחליף קלח
 חבריו, את לראות לצאת תיכנן

 כה; אברהם הטוב חברו את במיוחד
כהן. שייקרא השני,

 נודע המישטרה בתחנת כבר אבל
 לפגוש, יוכל לא כהן את כי לו

 למיסדר ומחכה עצור שהוא כיוון
זיהוי.

 מיהר הוא נאמן. חבר הוא אבי
 ארוחה והכין בגדיו החליף לביתו,

ל חזר הוא העצור. חברו עבור
 מהשוטר וביקש המישטרה תחנת

 משום לחברו. האוכל את למסור
 החבילה את וזרק השוטר סירב מה

 את אבי עזב ומאוכזב עצוב לסל.
 העיר, למרכז ויצא המישטרה תחנת

האחרים. חבריו עם לשוחח כדי
 החבר׳ה, עם משוחח הוא בעוד
שוט מישטרה. ניידת למקום הגיעה

 הם כי אמרו ממנה שירדו רים
 זיהוי. למיסדר מתנדבים מחפשים

 מהם, אחד אבל להתרחק רצה אבי
 אמר הוא אותו. שיכנע המכירו,

 שבשעת היטב יודע הוא כי לו
 מיסדר־ מתקיים שביגללו השוד,

 בתחנת עציר אבי היה הזיהוי,
 אי-אפשר כזה אליבי המישטרה.

 כי השוטר לו הבטיח לכן לקעקע.
הטו הגברת אותו תזהה אפילו אם

 על־ ממנה נגנב תליונה כי ענת .
 הוא הבוקר, בשעות צעיר ידי

אבי. של לשיחרורו ידאג אישית
 כי הבין כאשר השתכנע, אבי
 החשוד שהוא כהן, בחברו מדובר

השוטרים. עם והלו במעשה־הגזל,
 למיסדר, ומחכה יושב הוא בעוד

 היושבות נשים בשתי אבי הבחין
 אמר הבלשי חושו הן. גם ומחכות

 המתלוננת, היא מהן אחת כי לו
חברו. את לזהות העומדת

ה ובנימוסיו אליהן, ניגש הוא
המתלו הן אם שאל ביותר טובים

 וביקש התליון, גניבת על ננות
 אולי שכן הנזק, ערך מה לדעת
ה עניין. ולסגור לפצותן אפשר
 לבטל הסכימה הנשים שבין צעירה

 אולג הכסף, יושב אם התלונה את
 ״רגע, :ואמרה הזקנה, בו הציצה אז
 התליון!״ את שלקח אתה בכלל זה

 לא שלו, האליבי על שידע אבי
 כי ידע לא רק הוא מודאג. היה
תליו גניבת של מיקרים שני היו
 הגברות היום. באותו בלוד נים

 להתלונן באו לא בתחנה פגש שבהן
 התליון בבוקר. שנחטף התליון על

 כאשר ,15.00 בשעה נגנב שלהן
משוחרר. היה כבר אבי

 כאשר שעות. שלוש כעבור
 הצעיר איבד לעצרו השוטרים ניסו
 בכל סירב הוא עשתונותיו. את

 שעות שלוש למעצר לחזור תוקף
להימלט. וניסה שהשתחרר, אחרי

 כמה אותו תפסו התחנה שוטרי
 והחזירו מהתחנה, מטרים מאות
 האישום, כתב לדברי אך אותו.

 אחד את לתקוף גם הספיק הוא
העניינים. במהלך השוטרים,

 ומחכה במעצר, אבי יושב בעת
 של התליון חטיפת על למישפטו
הצהריים.
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