
ס סטוים יםחמישה
 בטורי, כתב ראספברי ויליאם בשם שחור אמריקאי
 וקורות קורותיו יעל עיתונים, של רב במיספר המתפרסם

 בעת מארצות־הברית, כולם אחרים, שחורים ארבעה
בישראל. ביקורם

 הטיסה את הזמינו הם במיקרה. ביחד נזדמנו החמישה
 שניים רק סוכן־הנסיעות. אותו אצל בישראל והלינה

כן. לפני זה את זה הכירו ואשה, גבר מהם,
 בנמל־ ביקורת־הדרכונים דוכני אל הגיעו כאשר

 השחור, כהן־הדת אל אשד, ניגשה בן־גוריון, התעופה
 וציוותה דרכונו את ממנו לקחה היא בראש. במיקרה שצעד

למישטרה. לגשת עליו
ב עמדו האחרים כאשר

ו האשה אותה באה תור,
דרכו את מהם גם נטלה
ניהם.

 להם שאין טענה האשד,
בבתי־מלון. מוזמנים חדרים
׳שהוז כך על עמדו כאשר

 בדקה חדרים, עבורם מנו
 החדרים כי וטענה שוב

בילבד. ליומיים הוזמנו
 לאפשר תבעו החמישה

בתי־ עם להתקשר להם
 השגרירות עם או המילון,

 ניתן לא הדבר האמריקאית.
 שעליהם להם נאמר להם.

קצין. של לבואו להמתין
 בנמל־ד,תעופה ישבו הם

 הקצין, בא אז בבוקר. 7 השעה עד בערב 8.30 משעה
 המטוס המראת אחרי רק בריטי. למטוס אותם שהעביר
והדרכונים. הטיסה כרטיסי להם הוחזרו
 בהתנצלות זכו לא האנשים שבועות. עבריו מאז
 לא — לנפש דולר 1200 — מחיר־הטיסד, וגם כלשהי,
להם. הוחזר
 אלפי מאות על הזה התיאור השפיע כיצד לנחש קל

 של הטור את שקראו בארצות־הברית, השחורים הקוראים
 סיבה דק להיות יכולה כי בצדק, יסיקו, הם ראספברי.

 באותה הנוסעים שאר ובין החמישה בין להבדלה אחת
צבע־עורם. טיסה:

 .״(דובר :במיילים רשימתו את סיים עצמו ראספברי
 הרשויות כי יאמר בוושינגטון) הישראלית השגרירות

 כלשהו קשר היה לקבוצה כי להאמין יכלו בנמל-התעופה
 הידועה כת של !בישראל הבלתי־הוקית ,נוכחותה עם

 התבסס מה יעל אמיר לא הדובר השחורים׳. העברים בשם
זד,.״ חשד

 ציבע־עורם על :מאיליה מתבקשת התשובה כאן יגם
התיירים. של

 מאוד מסוכנות השלכות להיות יכולות זו לפרשה
 הרד,־אסון סיכסוך ומתפתח הולך שבה בארצות־הברית,

 לספק עלולות לה, והדומות היא, והשחורים. היהודים יבין
 ישראל על להטביע המבקשים ישראל, לאויבי תחמושת

הגיזענות. סותם את
 הגויים״ יאמרו ״מה השאלה פחות מעניינת אותי אך
בעצם?״ אנחנו, ״מה השאלה מאשר

״העב על קציר לדיון בכנסת הקשבתי שעבר בשבוע
 המערך, מטעם חברת־הכנסת אשל, תמר השחורים״. רים

 חסרו לא אמנם בישראל. הכת של במצבה לדון תבעה
 בעולם, היהודים שיל לסיבלם חסודות התייחסויות בדבריה

 נשאי דבריה אך גיזענות. של תופעות מפני ואזהרות
 מודעת כנראה, שתהייה, מבלי — מובהק גיזעני אופי
לכר•

 את לגרש צריכים היו למעשה: היה, שלה המסר
 צריכים לכן מדי. מאוחר זה עכשיו מייד. האלה השחורים

 ישראלי, יישוב מכל רחוק נפרד, יישוב להם להקים
 אותם. השונאת האוכלוסיה עם במגע יבואו שלא כדי
אליהם. מלהצטרף נוסף עברי כושי כל בעד למנוע ויש

 המילים ותחת האמריקאי, בסנאט כזה נאום ננאם אילו
 היינו ״יהודים״, המילה באה היתד, עבריים״ ״כושים

 וארץ שמיים ׳ומרעישים אנטי־שמי, גיזעני נאום בו ׳רואים
הנואמת. נגד

 את להסיר להציע כדי זכיות-יז־,דיבור את ביקשתי
 בפני הסתכלתי כך. על •ויתרתי אך מסדר־היום, ההצעה
 בעצם, היא, אשל ־תמר כי לדעת ונוכחתי עמיתי,
 שילנסקי דוב — הקיצוניים הגיזענים ואכן, מתונה.
 מסדר־היום, ההצעה את להסיר ביקשו — שמיר ומשה

 אחד מייד. השחורים העברים כל את לסלק שיש בטענה
 כי טוענים האלה הכושים :שילנסקי של הנימוקים

הארץ. את להם הבטיח אלוהים
 לכושים, הארץ את להבטיח אלוהים יכול (איך

 את במיקצית מזכיר זה יתכן! לא זה הרי כטענתם?
 חולה כי כששמע בצחוק שפרץ חולה־הנפש, על הסיפור

 צחק, הוא משוגע!״ ״איזה נפוליון. להיות מתיימר אחר
נפוליון!״) אני ״הרי

 שחקרה ממלכתית יועדה של כיו״ר שכיהן גלאם, דויד
 האשמות־שווא מפברקית המישטרה כי גילה הבעייה, את

 ולגרשם להרשיעם כדי העבריים, הכושים נגד פליליות
 ועדת־החיוקה־ יושב־ראש יותר: ׳ולא פחות לא הארץ. מן

 מעידים ישראל שוטרי כי טוען הכנסת של חוק־ומישפט
 כדי בני-אדם, על האשמות־כזב וטופלים עדות־שקר

הארץ. מן לסילוקם להביא
 תמונה אלה דברים יוצרים ראספברי, תיאורי עם יחד
בשמנו. הפועלים השילטונות, התנהגות של למדי מבחילה
 הציניקאים ומלך ׳שר־הפנים בורג, יוסף כולם על עלה

המישטרה פעולות על מנצח הוא כשר־הפנים, בישראל.

אשל

 על אחראי גם הוא ובדימונה. ׳באילת בנמל-ה,תעופה.
לתיירים. אשרות־הכניסה מתן

 החצעיוה את להעביר הממשלה בשם בורג הציע בכנסת
 הליכוד, אנשי עם קנונייה עשה הוא אך בוועדה. לדיון

 לפני שיניות כמד, מסדר־היום. ההצעות את להסיר שהציעו
 בפרוזדור והסתתר האולם, ימן בורג נעלם ההצבעה

 הוא הדבר ופירוש ,26 נגד 26 היתד, ההצבעה שמאחריו.
 שר־ באולם, שנכח היחידי השר נתקבלו. לא שההצעות

 בניגוד ההסרה, למען הצביע נסים, משה המישפטים
 עמד ידין י״גאל ראש-יהממשילה סגן הממשלה. להצעות
 במתרחש, חזה כאשר בדלת עצר אך לאולם, להיכנס

הממשלתית. ההצעה בעד הוא גם הצביע לא וכך
 יתכן השחורים. העברים על סניגוריה ללמד בא איני

אנטי נימה בפירסומיהם ישיש בטענה הצדק מן שיש
 אך כדין. לבררן יש נגדם, האשמות יש אם שמית.

 זאת היתד, אילו אחר, היה אליהם שהיחס ספק לי אין
לבינה. כת לפחות או יהודית, כת

 כי העגומה המסקנה את הסקתי בכנסת הדיון בתום
 שולטות הבמה במרכז כלהלן: עתה הוא בארץ המצב

 בכינויים המערבי בעולם זוכות שהיו ותפיסות מגמות
 ״גזעניות או ״לאומניות״ ״שמרניות״, ״ימניות״, כגון

 החלק ואת המערך רוב את כולל זה מחנה מתונות״.
 יסודות הכולל מחנה נמצא מימינו הליכוד. של המתון

 בעולם זוכים שהיו •והתחייה, המפד״ל הליכוד, של חשובים
מזה. גרועים או ״׳גזעניים" כגון בכינויים המערבי

 לא הוא ישראלי, רגן רונאלד היה שאילו חוששני
המרכז. של אופייני כנציג אלא כ״ימני״, נחשב היה

לאונס עדים אין
מתקב שביה הדרך מאשר בכנסת יותר מדכא דביר אין

חוקים. בה לים
 טוענים בבתי־יהמישפט פעם. לא כך על עמדתי כבר
כך״ התכוון ״המחוקק כי מלומדים ופרקליטים שופטים

רי1*ב אודי

 ך י א רואים היו אילו אחרת״. חשב ק ״המחוק ש או
עיניהם. חושבות היו מחוקק, המחוקק

שעבר: בשבוע למשל,
 שבאה הממשלה, מטעם הצעת־חוק עמדה הפרק על
 על ׳פליליים מישפטים לגבי סידרי־בראשית לשנות

 עדות עמדה כאשר כיה, עד אחרים. ופשעים עבירוית־מין
 לקבל השופט היה יכול לא יחידה, עדות מול יחידה
 התו־ נוספת ראייה ״כלומר, — ״סיוע״ בלי אהת, עדיות
 לשופט ודי זה, ציורך יבוטל עתה עדות. באותה מכת

העדות. לחיזוק כלשהו ב״דבר״
 להרשעתם להביא יכול הוא ביותר. יחשוב תיקון זהו

 נוגע הוא הקרובות. בשנים אזרחים אלפי של •ולכילאיתם
 עצמו את למצוא יכול מאיתנו אחד כל שהרי אזרח, לכל

אותו. המחשידות בנסיבות במיקרה, מחר,
 היא טרמפיסטית. ולוקח במכונית נוסע אתה למשל:

 היא תשלם, לא שאם באיום כסף ממך לסחוט מנסה
 בסישפט איותה. לאנוס ׳ניסית כי ותטען ׳בזעקה תפרוץ
 להיפך: קיימת בעייה ואותה עדות. מול עדות תעמוד

 ותובע גילוח ;בסכין עליה מאיים טרמפיסטית, אוסף נהג
עדות. מול עדות לו. להתמסר ממנה

 של בעבירות •ובעיקר בעבירות־מין, בעייה. יש ובכן,
 ׳אינו האנס עדיות. מול עדות כלל בדרך עומדת אונס,
 אפשר איך כן, אם קהל. בנוכחות זממו את לבצע נוהג

להרשעתו? להביא
 החומרה במירב למעשי־אונס מתייחם שאני לי נדמה

 יכול שגבר מאמין (איני אליהם. להתייחס מסוגל •שגבר
 גדול מאמץ דרוש אשה. כמו התופעה בחומרת לחוש

 הנשים של הרגשות לעומק לרדת כדי והיגיון רגש של
 היא בישראל התופעה התגברות כי סבור אני זה.) •בעניין
 עונשי־ להטלת מתנגד ואיני בלתי־נסבלת, לאומית חרפה
אנסים. על מאוד ארוכים •מאסר
 יובילו המוצדקים הרגשות כיי פנים בשום אסור אך

של במאבק שהתגבשו מישפטיים, ערכי־יסוד לשבירת

 זכאי נאשם־באונס גם זכויות־האדם. על בשנים מאות
 נקמה לשם באונס ההאשמות ינוצלו שמא הוגן, למישפט

 שמוטב האומרת בגישה בהחלט דוגל אני סחיטה. או
׳שצרי יתכן ׳חפים־ימפשיע. ׳להרשיע מאשר !אשמים לזכיות

 אני כאלה. במיקרים ״סיוע״ מהו מחדש להגדיר כים
 סיוע יהוו גלאי־שקר של שמיימצאים למשל, לקבל, מוכן

סביר.
 בזכיויות־האזרח, הדוגלים שאירגוני־הנישים, לי צר
 בקלות־ המנוסח הזה, המסוכן התיקון חקיקת את •תבעו
 זכידות־ ובין זכויוית־האשה בין להפריד אי־אפשר דעת.

באליה. גם ׳תתנקם באלה פגיעה יוכל האדם,
 השתתפו מילבדי הכנסת. במליאת בדיון זאת אמרתי

 זרח עמאר, (משה חברי־כנסת שלושה .עוד זה בדיון
 קצת בצורה דומים, דברים שאמרו לין), ׳ואמנון ורהפטיג

׳חריפה. פחיות
 היחידים הדוברים ארבעת ירק לא שהיינו הוא העניין

ם הנוכחים ארבעת גם אלא הציעת־החיוק, על י ד י ח י ה • 
הישיבה. ויו״ר השר מיילבד במליאת־הכנסת,

 הצילצול, בהישמע בפעמון. מצלצלים ההצבעה לפני
 המליאה. אל המיזנון מן חברי־הכנסת עשרות נזעקים

 ביקורת מתחו הנואמים שכל למרות הפעם. גם קרה כך
 מזדעקי־המיזנון, עשרות בעדה הצביעו ההצעה, על חמורה

מצביעים. הם מה על מושג להם היה שלא
 בוועדה, דיון ייערך עתה כי ולטעון לבוא יכולים

 מן הרבה בכך יש לצערי רציני. בירור מתנהל ׳וששם
 ויוצאים, חברים נכנסים בוועדה הדיון בעת גם האגדה.
 לא לטלפון. ׳נקראים שכנה, בוועדה להצבעה קופצים

 ממושך רציני, דיון בוועדה נערך הצעת־חוק כל על
וענייני.

 התלוצץ גלאם, דויד ועדת-החוקה־חוק־וימישפט, ׳(־יזו״ר
 על המחוקק •השב מה השאילה שנשאלה בעת השבוע,

 המחוקק? חשב ״ימה סתום: שלו שהנוסח מסיויים חוק
חשב!״) לא המחוקק

 של יחם ומישרד־המישפטים הכנסת נהגו עוד כל
 שחת־ ומנוסים, בדוקים חוקים כלפי ויראת־כבוד זהירות

 בישנים, ומאות עשרות במשך האנגלו־סאכסי בעולם פתחיו
 חוקים מתקנים כאשר עכשיו, אך עין. לעצום היה ניתן

 ההרסנית כהונתו ׳פרי דקלות־דעת, שחצנות של באווירה
סכנה. הפכו בכנסת הקיימים הנוהלים תמיר, שמואל של

 סכנה לבלימת ביותר הטובה הדרך מהי בטוח איני
 שלא יכך קוורום, בכנסת ׳להנהיג היה הראוי ימן זיו.

 30 בנוכחות אלא הצעת־יחוק על הצבעה להיערך תוכל
ת יו ח כ נ ש חברי־כנסת, ע ן ב ו י ד . ה ה י ל  יתכן ע

 של חוקים לעכב שיוכל ביליתי־תלוי, מוסד ליצור ישיש
 צורך שיש יתכן בהם. ׳נוסף עיון לאפשר כדי הכנסת
 קבלתו, אחרי חוק כל שתבדוק ועדת־רוויזיה בהקמת

!תקוסת־נסייון. ביתום
בלתי־נסבל. הוא הקיים שהמצב בזאת: רק בטיוח אני

מקרוב. אותו שרואה מי לייאש, ואף לדכא, כדי בו יש

יומו בא כלב כל
 הסידרה מן הפרק על ויכוח התלקח בכסית ד,שולבו ליד
 שעבר. בשבוע בטלוויזיה ששודר נישואין מחיי תמונות
 הם הסכם־הגירושין. על בעלה את להחתים באה האשה

 הם בסוף יד. עליה מרים הוא ׳רבים. הם מתעלסים.
 משותף. בכי תוך שניהם, חותמים
המשמעות? מהי
 מאריאן. האשד״ של פנצחונה השתתפה אישתי רחל

 באכזריות. אותה נטש הוא חייה. את הרס כמעט הגביר
 נשארה היא רגע. בן עליה חרב עולמה כל בשחצנות.

 הגלגל. מתהפך והנה שבורה. פגועה, אונים, חסרת
 מבקש הוא נישבר. הגבר
 מסרבת. ׳והיא אליה, לחזור

ושילם. נקש יום
מס יומו,״ יבא כלב ״כל

הפסיכולוגית. רוחמה, כמת
 סבור (אני) אחר מישהו

 הלך ברגמן אינגמאר כי
 ניצ׳שה, פרידריך בעיקבות

השאי את באהבה ומחפש
 אהבה עוד כל לשילטון. פה

 מכפי יותר הבעל את האשד,
 ידה הייתה אותה, אהב שהוא

 ניצל הוא התחתונה. על
 הפרידה אחרי עתה, זאת.

ה השתחררה הממושכת,
 באה היא בו. מתלותה אשד,

 וגמור כשמנוי לפגישה
כדי עיסו, להתעלם עימד,

 באהבה. המהולה שליטה זוהי פו. שליטתה את להפגין
 אותה, מכה הוא כאשר כאהבה. אולי, המחופשת, שליטה

בנצחונה. למעשה, מודה, הוא

ויוהאן מאריאן

 יוונית טרגדיה כולו בסיפור רואה ליפני יצחק
 להן שאין במצב לכודות הנפשיות מודרנית. במהדורה

 לאהוב וממשיכים יזה, את זה אוהבים השניים ביו. שליטה
חסר־תוחלת. במצב זה, את זה

רבדים, גבי על רבדים ילה יש — אמיתית יצירה הנה
 העולה ככל חבויות משמעויות בה למצוא יכול אחד ויכל
רוחו. על

 לקרות יכול זה אין כולנו: הסכמנו אחד דבר על
 על מ״לחמה מתלקחת מייד היתר, בישראל בישראל.

המכונית. יעל הילדים, על המזונות, .על הדירה, על הרכוש,
ברגמן. של דעתו על עלה ■לא יכלל שזה מעניין
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