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בגת תגידו אד
 לא האחרונות השנה 85ב־ :היום מזכיר אני חטאי את
 כיקר בעדותו, שהלה, אף גולדמן, נחום עם להיפגש הרגתי

 מאיד, יתכן פעמים. מאות בישראל ואחר־כד בפלשתינה
 איתו, להיפגש שבאי־הקפדתי זה מחפיר מחדל שאילמלא

 85ה״ הולדתו יום את לחגוג קל חיש לשכנעו מבליח הייתי
 ישראלי כעיתון תחילה ולפרטם באמסטרדם, ולא בירושלים

 דווקא ולאו לישראל״, קשה ״חזות האחרון מאמרו את
גרמני. גם ומה ישראלי, לא בעיתון

 לאומית חשיבות לייחס שיש בבל יום־ההולדת, !אויה
 והמאמר מבאן, הרחק נחוג זה, מופגן אינטימי לאירוע
 שדב־ עבשיו, שני. מכלי אלינו הגיע לישראל״ קשה ״חזות

 יום־ההולדת לבופתאות נניח קרו, שבאלה נוראים רים
 הזעמן את עוררה אשר גולדמן, נחום בהגדת ונתרכז

 מגידרו. לצאת י) כועס שוב אתה (יופיטר, המצוי הישראלי
 מתפרסם המאמר ההיה רתורית: שאלה תחילה נשאל

 שראה על־שום להיתרגם זכה שמא או תחילה, בישראל
 מעיתון יותר על שחזקה לי, אומר לבי בחו״ל! אור

 ״חזות בעל פני את משיב שהיה אחד, פטריוטי ישראלי
 רוב את שהביא ל״הארץ״, ואשר ריקם. לישראל״ קשה
 רצוני אור, ראו בו אשר הגרמני העיתון מן במתורגם דבריו

 בשם דבר מביא והיה החיצוני, לתמריץ נזקק שלא לקוות
לשמה. ראויה פתיחות בעל לעיתון כראוי אומרו,

 התקשורת ימי בימינו, היש !חשוב זה מה בעצם אבל
 בימי ן תחילה מאמר מתפרסם היכן הבדל האלקטרונית,

 שבן !״בגת תגידו ״אל : לזעוק יסוד היה אולי ודוד שאול
 צמוד ברדיו־טרנזיסטור הצאן בעקבי הלכו לא הרועים
 בארץ, היו טרם טלקס על לדבר שלא יומונים, לאוזנם,

 המוראל על עצמם מטעם או השררה מטעם והאחראים
 הדפסה או שידור התרת משיקולי פטורים היו הלאומי
 נחום אם הדין). ויום נביאי״זעם למירדפי לגמרי (ופנויים
 זה תחילה, גרמני בעיתון מאמרו את לפרסם ראה גולדמן
 זאת, גיאוגרפית בתופעה חיטוט־יתר אינו ענייננו עניינו.

עליהם. ובתגובות — עצמם בדברים דיון אלא
לישראל״ קשה ״חזות בפרשת אותי שמעורר מה ואכן,

ותגו אותן, שעוררו הטיעונים מאשר יותר התגובות הוא
 את סלפטר אליהו כתב עצמו ב״הארץ״ :היו גם היו בות

 ;לאומי״ מנהיג של טרגדיה או גולדמן של הבלהות ״חלום
 ו״נחום מגד אהרן מאת גולדמן״ ״היהודי — ב״דבר״
 משען לישראלים, מכשלה לגרמנים, אליבי — גולדמן
 אפרים מאת בוץ״ תמורת ״תשואות :ב״מעריב״ ;לבגין״
 יעקב מאת קלאוזביץ״ פון וקארל גולדמן ו״נחום קישון,

הבל. מניתי שלא להניח ויש טימרמן,
הישרא בעיתונות למדי יוצאת-דופן תופעה אפוא לפנינו

 פה. לה נדרש אני והנה — דרשני אומרת שבהחלט לית,
 תלוי הדבר באמת באילו — לי נא הרשו אדרש, בטרם אך

 הקורא ידע למען נ״ג, מפסוקי במה להביא בהרשאתכם,
 או צייט״ ״די קורא בהכרח שאינו זה, מדור של הנאמן

:יותר או פחות מדובר, במה ״הארץ״,
 ומזועזע מודאג מדוכדך, כה חזרתי לא ״מעולם *

מיספר.״ שבועות לפני כמו [מישראל]
 שני רק מוחלטת. בהתפרקות נתונה ״המדינה

 והצבא, המישפטית... המערכת נפגעו... לא עדיין מוסדות
 מתכרסם.״ הוא גם החל המוסרי שחוסנו טוענים יש כי אף

אשל על למעשה הנשענת [ישראלית] מדיניות־חוץ
 נעשית ושבסגנונה למימוש, בלתי-ניתנות תביעות ועל יות

ופרובוקטיווית.״ שחצנית ויותר יותר
 הציוני הרעיון מימוש אם השאלה, את ״להעלות !*•
 ואם הנכונה הדרך היה כיום, שהיא כפי ישראל, בדמות

 כאובה שאלה — רחוק לטווח להתקיים המדינה תוכל
ומייאשת.״

 יותר שחצנית קטנה, יהודית מדינה של ״הקמתה *1
 ההיסטוריה של הפיסגה בתור בלתי־פופולארית ויותר,

 של בנאליזציה לי נראית היהודית, הבעיה ופתרון היהודית
יוצא־הדופן.״ היהודי הגורל
מסוכנת. תופעה היא ופוליטיקה דת בין הסינתיזה ן*,

 התוקפני, באיסלאם האחרונות בשנים מתבטאת היא י
אמונים.״ בגוש — ובישראל

 גישתו לפשרות, נכונותו חוסר בגין, של ״עיקשותו !*
 לו מובנות היו — החיצוני העולם כלפי הפרובוקטיווית

 מקום בברסט־ליטובסק היהודית הקהילה נשיא היה
 יהודים מיליונים 3.5 בת מדינה של מנהיגה לגבי הולדתו.
 זו פסיכולוגיה ערבים... מיליון 1000מ־ יותר בלב השוכנת

ביותר.״ ומסוכנת טראגית גם אלא מזיקה רק אינה
 הסירוב הלא־יהודי, העולם כל כלפי האמון ״חוסר ן♦

 כמה תוך יהיו שהערבים אי־ההכרה בינלאומיות, לערובות
באי גם אלא במיספר רק לא מישראל יותר חזקים שנים
 שהיהודים הפסיכולוגיה של תוצאותיה הם אלה כל — כות

הגולה.״ מן עימם הביאו
 מנקודת־מבטם שפיתרון לגמרי, בטוח להיות ״בלי ו*

 נראה אפשרי, עוד יחד גם והעולם הערבים היהודים, של
 אני אחר. מסוג למדינה ישראל הפיכת היחיד המוצא לי

נייטראלית.״ ישראל של בקונספסיה ויותר יותר דבק
הנוכ הישראלית המדיניות של העקרוני ההמשך *

 שיוביל כיוון הוא — בגין ממשלת תיפול אם גם — חית
 רב בכאב זאת כותב אני ישראל. ולפירוק לתבוסה רק

המציאות.״ בפני הישר להתבונן ובנסיון
 הגשמת ]של הזה הגדול ההיסטורי הניסוי ״כישלון *,1

מוס התמוטטות לידי להביא עלול בארץ־ישראל] הציונות
 חרות תוצאות תוך — היהודי העם של ופסיכולוגית רית

העם.״ נשמת לכיליון — אושוויץ מאשר יותר אפילו שואה
614

 בו, לזלזל אפשר דברים• מיני בל נ״ג על להגיד אפשר
 שבעולם. חטא בכל להאשימו אותו, להכפיש עליו, להלעיג

 למרחוק, חושב לא שהוא — עליו להגיד אי-אפשר אחד דבר
 מעסיקה שלא נ״ג, על להגיד אי״אפשר פרספקטיבה. מתוך
 לאן־אנחנו-הולכים־מה־מגמת-פני־ :הגדולה השאלה אותו

ליש ו הדברים־מה-יהיה־עלינו-לא־רק־מחר־אלא-מחרתיים
 טוב. יותר רואים הם פה, הם שאם נדמה, רבים ראלים

 מוכרח שהוא בשעתו, הבין ב״ג טעות. להיות עלולה זאת
 להשיג כדי היומיומית, המדיניות ניהול ממועקת להשתחרר

 הוא כלשהו• ריחוק מתוך המתרחש על להשקיף אפשרות
 הגאוני, הפיתרון עם וחזר — לשדה־בוקר משום־מה הלך

ת של והחזון הפרספקטיבה עתיר  פרי שאת קדש, מלחמ
 להיות, יבול הזה. היום עצם עד אוכלים אנו שלו הבאושים

 בנ״ג לו מתענג והיה משדה־בוקר, יותר הרחיק שאילו
 עוד, איפה יודע ומי ניו״יורק בשוייץ, במקלטיו הנהנתן

 מכל לא. או בן או יותר. פוריה בפרספקטיבה זוכה היה
 חיש־ הוטל כולה, מדינת״ישראל ועל — ב״ג על מקום,

 האנטי-פרספקטיבה של צילה מאוד רבות ולשנים מחר
דיין. משה הגאוני, המאלתר בדמות בהתגלמותה,
 בל עבד (או-הפריץ־או-הבלב) הגלותי הדייני האילתור

 גמאל בדמות אחר גאוני מאלתר עם עסק לנו היה עוד
 הופיע ותחתיו פתאום, לו מת נאצר אבל אל-נאצר. עבד
ה במת על  אמן לא — והישראלית — המצרית ההיסטורי

 של האלטר״אגו ואז — התיבנון אמן אלא האילתור
 הרגל את פשט דיין משה האילתור של והאלטר-זאכן ב״ג
 לאיזה זקוק ישראל שעם ונראה ישראל, עם כל ושל שלו

 — פרספקטיבה בעל אבל — נודד יהודי של התגלמות
זאת. להבין בדי נ״ג של מסוגו

 ״נסתתרה תופעת על הדואב הזקן, היהודי וכשהוא,
תפק לא בישראל שנגפה בינתם״  ואומר בא אלא בהבנה, מס

 שילומיה שבזכות זאת, בגרמניה כן, חוצות, בראש זאת
 — יש! מה עיתונים, הדפסת על לדבר שלא חיים, אנו

 בישראל מתפרסמת היתה הזאת האמת שאם לחשוב, אפשר
מסתע או-אז — נס על נ״ג את פה מעלים היו תחילה,

 וטימרמן, מזה, וסלפטר מזה ומגד מזה קישון עליו רים
 אפשר (הרבה אחריהם מחזיק מחרה בא, מקרוב אשר זה

ח וצריך  ״אני :זאת רק שימעו־נא אבל חדש, לעולה לסלו
 שנים לפני לי שהיה הסוער הויכוח אל לשוב מכדי מושפל

 נגד הציונית בעיתונות כשכתבתי בבואנוס״איירס, רבות כה
 שילנסקי...״ לדב הערצתי והתחילה השילומים] |של ההסכם

 שילנסקי חה״כ : יודע שלא ולמי !טימרמן יעקב נאום
 בקריה מישרד-החוץ בלשכת פצצת-תופת 1953 ביוני הניח

ת לפוצץ במטרה בת״א, בכלא). בך על וישב המגעים א
ת קורא או שומע ״כשאני ם א  נהפך אני גולדמן, נחו

 גולדמן״ ב״היהודי בי הייפלא, מגד• אהרון כך לאנטישמי״,
חת ואפר, לעפר נ״ג את מגד אהרן עושה ת  כל לבדוק ו
תו עושה — לעיל בכוונה הבאתי ומשהו — שלו תיזה  או

 לשחוק רעיוני יריב עשיית של המסורת כמיטב לשחוק
חו קחו, !הכיתתי בבית-המדרש  ביולי, 18מ- ״דבר״ את ק

 — קלה מלאכה איזו ותיווכחו גולדמן״ ״היהודי את קיראו
 הבריא, הגא, הישראלי — מגד אהרן שם עשה — ונמבזה

ת זקוף־הקומה,  עלה ״הוא כן, נ״ג. של בהשגות בהתמודדו
 נותר גולדמן אבל — העצם״ עד אותו דפק ״הוא עליו״,
 ויותר לישראל, מנגד העומד היהודי העם של 80״/״ בראש
 השחצנים לנו, לגרום צריך זה ולפחות ישראל, נגד ויותר

 ברמת בעולם ביותר המפגרת היהודית הקהילה — הקטנים
ב — הממוצעת ההשכלה ו ש ח ם אני אנה ל י א ך ב ו ת ם ב י  ה

 חשוב, זה מה אבל עולס״שכולו-נגדנו. סף על וממש הערבי,
 בגת. הגיד שהוא חשוב !לנ״ג מציקה הזאת שהבעיה

!אחרת היה הכל שתקת, רק אילו !גולדמן
תי גם היא בגת״ תגידו ״אל מ  קישון. אפרים של סיס

 זועק גולדמן ״מר :אומר הוא שלו בוץ״ תמורת ב״תשואות
ם דרך הגויים, באוזני  דפי ומעל ברמקולים) (צ״ל הרמקולי

ת לנו עוינים הבי העיתונים  באן לני שחים שאנו מה כל א
 רב בצער עיניים, ובארבע עצמנו לבין בינינו בלחש, בארץ
תחסד בילתי-מעשי אינפאנטלי קישקוש דואב.״ ובלב מ  ו
!מימינו שמענו טרם כזה

 לבין בינינו !עיניים בארבע !בלחש — אחד רגע
 שכתב מה את ממך במטותא נא קרא קישון, מר ז עצמנו

 (״מעריב״ למאמרך״אתה בשכנות הרצוג חיים עמיתך
 :המיוחדת״) או״ם עצרת נוכח ״ישראל ,14 ע׳ ,16.7.80

 מתקשה מתואם... בלתי מקרי, ישראלי למאמץ עדים ״אנו
ת לקרוא  את תופש לא גם ובנראה הקיר על הכתובת א
 הוא הרושם נגדנו... המתגייסים העצומים הכוחות מהות

ת לקרוא אי״יבולת תכנון... חוסר של  הפוליטית... המפה א
 בניהול שכזאת בשלומיאליות נתבבדנו לא רב זמן זה

מדיניות מתוך אם ממשלת״ישראל, מדיניות-חוץ...
להכ מיעוט לקבוצות המניחה מדיניות, חוסר מתוך ואם
ת לחרחיק העלולות בפעולות פתחה מדיניות, תיב  דעת־ א

כאחד...״ והיהודי חחופשי בעולם הקהל
 פסיכולוגיה, של — גלויות בין לבחור עלי נגזר אם
 כן, הנאורה. את אעדיף — גיאוגרפיה של לא רבותי,

נ״ג. של זו
 קלה מלאכה עשו לא פרויס וטדי סלפטר אליהו

 הרעיו- עם להתמודד בדרכו, איש ניסו, הם וקישון• כמגד
ת נות  להיקרא הדברים וראויים נ״ג, שבמאמר והסתירו
ם זה לא ידום. לא אשר המשכיל ע״י מקו  בדבריהם. לדון ה

 במאמרו נ״ג שעורר לבעיות נדרשו שתם העובדה בעצם די
 מעוררות נוקבות, הללו שהבעיות להוכיח כדי המסעיר,
התמודדות. ותובעות מחשבה

במדינה
)63 מעמוד (המשך
 הצמודה חשמל מכשירי ולחנות
אליה.

מכו לסכום הגיע הפריצות שלל
 לירות מיליון בערד השווה בד
בעז נעשתה הפריצה היום. של
 המשמש מכשיר הרמה, ק׳ג רת

מוסכים. בעיקר
 חסרת־אונים, היתה המישטרה

הפרי שיטת את הכירה לא היא
אצ טביעות במקום מצאה לא צה,

למעשה. עדים היו ולא בעות,
העל הג׳ק של מדוקדקת בדיקה

 ולכן הדש, הוא כי החשד את תה
המתמ בחנויות בדקה המישטרה

כאלה. מכשירים במכירת חות
 שבהן הראשונות החנויות באחת

אמ כי התברר, בתל־אביב, ביקרו
 ימים לפני זה מכשיר נמכר נם

הי זאת זכר בעל־החנות מעטים.
 את מכר למי ידע גם הוא טב,

לז טובה סיבה לו היתה הג׳ק.
 -׳בצ שילם הקונה שכן זאת, כור
 למיש־ מסר הוא כיסוי. ללא קים
הקו של וכתובתו שמו את טרה
מנתניה. גור צבי נה,

 על- אז התבקש בית־המישפט
 עד גור את לעצור התביעה ידי

 שולמית השופטת, ההליכים. תום
 להיענות מאוד היססה ולנשטיין,

השתכ כימעט התביעה. לבקשת
 שולחו כי הסניגור מדברי נעה
 טובה ממישפחה הגון, אדם הוא

לציבור. סכנה מהווה ושאינו
 שנה של למעצר נידון הוא

בפועל. וחצי

ד1ע האיש מ ח

רו! אח ת ס ד ס ת
 חשב מחזתעפש ?7ב;

 מופיעות פגיד כי הגאשם
חחוגז,? כקדפתרון

ירדן אורון 7ש
 אהרון לו ישב שבועות כמה לפני
 פאן מלון ליד במכוניתו, שלנקה

 לא אפילו הוא בבת־ים. אמריקאן
 שחיכה כיוון המנוע, את דומם
 גבר ניגש לפתע מישפחתו. לבני
מהמכו לצאת עליו וציווה צעיר
ה אותו דחף היסס, כאשר נית•

 באיומי עליו התנפל החוצה, צעיר
 וברח תיקו את ממנו נטל אקדח,

הגנובה. במכונית
 ב־ והתחיל מונית מצא שלנקה

ש הצעיר אחרי הוליוודי מירדף
 שוב הצעיר אולם מכוניתו. את נטל

 בנסיעה ונמלט באקדחו עליו איים
פראית.

 אחרי נתפס קסלר, מוזם הצעיר,
 לתדלק הספיק כאשר ימים, כמה
 ללא שונים במקומות מכוניתו את

 העובדים, אחד על ואיים תשלום,
העיניים״. בין כדור לו ״שיכניס
 כזכרו בבת־ים המישטרה חוקרי

הת כאשר להם. מוכר הצעיר כי
 של החוטף של הקלסתרון פרסם
 התימ־ הצעיר הופיע ירדן, אורון
ש וטען המישטרה בתחנת הוני
ה בקלסתרון. המופיעים הם פניו

 התינד מהופעתו התעלמו שוטרים
לביתו. ושלחוהו הונית

 השלום. שופט ביטחץ. איש
 לשלחו החליט לעצרו, שנתבקש
ה מצבו מה לברר כדי לאישפוז,

 חוות־ המוזר. הצעיר של נפשי
ב נמסרה בית־החולים של- הדעת
כר הסניגורית, על־ידי אלה ימים
חלימה. אברהם לשופט חנוך, מלה

הרופא, קבע נדירה בחוות־דעת
 למעשיו אחראי היה לא קסלר כי

נאשם. הוא בהם התעלולים בעת
 פולין, יליד שהצעיר מצא הרופא

 בהצלחה שירת רגיל, נער היה אשר
ובעצ נפשי במתח נתקף בצה״ל,

 הוא המיקרה. לפני כחודש בנות
 היהלומים בבורסת לעבודה התקבל
 שם וקיבל ואיש־ביטחון, כשומר
 הוא אולם עבודתו. לצרכי אקדח

 להגנה באקדח להשתמש התכוון
 שמתנכלים שחשב כיוון עצמית.
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