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* ולט״ ״די של הראשון בעמוד ובגין לוריא
? גרמני עיתון עבור ראיון האס

 ואז ובגין, שפרינגר בין לתווך לנסות
 ואמר אלי טילפן הוא בעתיד. לו יעזור זה
 ממגורות הכט (ראובן חכם הזה, ״הזקן לי

 ההכט הדרכים• כל את לי סותם דגון),
המפה.״ על עצמו את לשים מוכרח הזה

 ץ כך אחר קורה מה •
בין רשמית פגישה יש בחודש 27ב־

משתו הם ולט. די ושל שלי עורכי־הדין
 לי אומרים איתי, העניין את לסיים קקים

למישפט. אותנו תתבע אל ורק כסף קח
 רשת עם חוזה השאר, בין לי, מציעים
לי, תאמיני וזה, שפרינגר, אכסל עיתוני

 יותר אפילו משלמים הם מאוד. שמן חוזה
 בשבילי מסכים. לא אני הזה. מהעולם טוב

עקרוני. עסק זה
ש מה שכל אומרים אנשים $

בסף. זה אותך מעניין
 כשאתה דברים. הרבה אומרים אנשים

 שודד לא אני לאנשים. מציק זה מצליח,
 קשה עובד אני כסף. מצייר אני בנקים,

זה• בשביל מאוד
לבין בינך כפגישה אירע מה •
?ו ולט״ ״די

לפשרה, מוכן לא אמרתי פעמים שש
 לא אתה אם לי אמרו הם השביעית בפעם
 המיסמך את נגדך נפעיל לפשרה, מוכן
שול־ הם ואז ממשלת־ישראל. של הזה

 המיכתב את מסודרת ממעטפד. לי פים ^
 לפני לי קפץ זה נדהמתי. נאור. אריה של

 קפקאי למצב שנקלעתי הרגשתי העיניים.
 של המפואר במגן מוגן כשנאור ושקרני,

אדיר, רושם עושה וזה ממשלת־ישראל,
שפרינגר. אכסל של הגרמנים על בייחוד
 שהדבר אמרתי מודה. אני אם אותי שאלו
ל שטילפנתי הוא בו מודה שאני היחיד
מפ אנחנו כך, אם לי: אמרו הם נאור.
נגדך. המיכתב את עילים
?ו הנבת איך •
להו מייד שהוריתי התרגזתי, כך בל
אל של הפצתו להפסקת צו־מניעה ציא
 שכבר אחרי וזאת הקריקטורות, בום

 הם שלו. עותקים אלפי עשרות הודפסו
 הפך נאור של מיכתבו מודאגים. היו לא

 שאמור מיכתב נגדי, מיכתב־סחיטה להיות
כסף. על שאתפשר לי לגרום היה

כנאור... לנקום החלטת ואז •
ביגלל נורא, כל־כך היה הזה המיכתב

 ממשלת־ישראל פתאום שלו. הקומבינציה
שלי, המכולת בעל לא נגדי. מתייצבת

ממשלת־ישראל. אלא די
עשית?־ מה •

 ישראל לשגריר המיכתב את הראיתי
 אני ארצה. ונסעתי מרת, יוחנן בבון,
 עם לא הוא שלי הריב שתביני, רוצה

 הריב שפרינגר. אכסל של בית־ההוצאה
ולט, די של הראשי העורך עם הוא שלי

לך, להגיד רוצה אני וכאן בניש... פיטר
 ולט די את תובע אני עליו נוסף שסעיף

 ופירסם ידיעתי ללא פעל שבניש הוא
 של הקריקטוריסט להיות הולך שאני
צייטונג. בילד
תמיר?־ לשמואל פנית מדוע •
 לקחת רציתי לא מזמן. אותו מביר אני

 פוליטיזציה. למנוע כדי מהמערך, מישהו
 נחשב הוא כי תמיר את לבקש החלטתי

מהליכוד. הוא נאור וגם הליכוד לאיש
 מבלי נאור, שמו את שמע רק תמיר

 יכול שאינו ואמר המדובר, במה לדעת
 נאור כי הקיים, את עצמו על לקבל
 יכול לא והוא כמזכיר פעם אצלו עבד

 התבטא שהוא כמו כי נגדו, אותי לייצג
 לגידעון הלכתי הגייני״. יהיה לא ״זה

 לי יעץ שרגא בירן. ולשרגא האוזנר
באור. ואת אותי שיפגיש לתמיר, להתקשר

 מיכתב יכתוב שנאור שחשוב אמר הוא
הראשון. המיכתב את שיבטל

 את ראה במישרדו, תמיר את פגשתי
אדיבות, מתוך ואני, נאור של המיכתב

 ביקש הוא אמר. שהוא מה את אומר לא
ולמ חסוי, יהיה שהמיפגש הסכמתי ואני
 וברוטאלית גסה בצורה הפר שנאור רות
הקודם, הזה העולם בגליון ההבטחה את
תמיר. לשמואל שלי בהבטחה כפות אני
 שנאור מה שכל להגיד, יכול רק אני

וכזב. שקר הוא המיפגש על אמר
 מהכובע לשלוף החלטת מתי •
?- נאור בגד השפן את

 שמר המיכתב תוכן נרשם בפגישה
רשמי. ממשלתי נייר על יכתוב נאור

נאור, של במסוניתו לירושלים נסענו
 למישרד נכנסנו לי. מוכרת היתה שכבר

 הפקידה את שלח הוא ראש־הממשלה.
 ואמר חיוורות בפנים אלי בא לתקתק,

 לטובת משהו להכניס מוכרח אני לי:
 משרת היה אז כבר הזה הבחור ולט. די

 קיבל וכנראה ולט די של האינטרסים
רבתי. באל״ף לא אמרוזי מברלין. הוראה
 •ופה לתמיר, מייד להתקשר מנאור תבעתי

ואז אמר. תמיר מה להגיד יכול לא אני

 אומר נאור לפתע ההתפוצצות: אירעה
 לך שמכרתי הסיפור נאיבי, ״אתה לי:
 מתיחה. בדיחה, היה ושמידט קארטר על
 היית אותו, השגתי מאיפה ידעת לו

מצחוק.״- הארץ על מתגלגל
 הסום, מפי ישר זה את כששמעתי

 חמישה כזה סיפור לי שנתן מהמקור
 בארצות־הברית הבחירות לפני ימים

 שמי את אחתום שאני לכך גרם ושכמעט
 ביהוד הזדוניות, שיא שזה חשבתי עליו,

הרמ ממשלת־ישראל. מזכיר הוא שהאיש
 ואמרתי: שמעו, והמזכירות קולי את תי

 ומשם לראש־הממשלה הולך אני ״נאור,
 לבגין. ישר והלכתי המישפטי,״ ליועץ

 פתיר היה. לא קדישאי גם היה לא הוא
 לו: ואמרתי המיכתב את הוצאתי היה.
 דן עושה.״ נאור שידידך מה זה ״דן,
 מה בכלל מבין לא אני ״רענן, לי: אמר
העניין?״ בתוך עושה נאור

אותי משך לחדר, נאור נכנם ואז
 מה לך אתן בוא ״רענן, ואמר: בשרוול
 ואמר: לחדר אותי לקח רוצה.״ שאתה
 רוצה, שאתה מיכתב איזה לך ״אתן

 לא פעם שאף תצהיר לי שתתן בתנאי
 חסויים סודות או סודות־מדינה לך מכרתי
 הסתכלתי אותי.״ תתבע לא פעם ושאף
 לו היה קיר, כמו חיוור היה הוא עליו.
עומד שאני לי היה נדמה בפנים• טיק

 נפשי. משבר לפני העומד אדם בפני
 אמרתי שלי. המטוס את שאיחרתי ידעתי

 נעשה ממני, משהו רוצה אתה ״אם לו:
 שעה במשך עורך־דין.״ בנוכחות זה את

 הסתובבו בירן, שרגא שהגיע עד וחצי,
ששי לפני הודה הוא ודיברנו. בפרוזדור

 מדוע אותו כששאלתי לבנים• שקרים קר
 ״הגרמנים לי: אמר המיכתב, את כתב

 המיברק את לנצל מתכוון שאתה לי אמרו
 שאתה לי אמרו הם נגדם. לשלוח שרציתי

 הזכירו זה ומילבד אדירים סכומים תתבע
ו לישראל שפרינגר עשה טובות איזה
ובנקו לו גם שנעזור הזמן שהגיע אמרו

 צודקים.״ שהם חושב אני הזו דה
 הזמן שבמשך אומרת זאת •
 ?־ התפייסתם הזה
 משהו לא וזה איתו, קטטה שום לי אין
 מישהו לטיפול. זקוק פשוט הוא אישי.
 את לתקן יכול לא הוא לו. לעזור צריך

 לדבר ״אנסה לבירן: אמר הוא עצמו•
 שיבטלו הגרמנים עם שידבר הכט דרך
 שהוא הבנתי הראשון.״ המיכתב את

ולט. בדי ג׳וב לקבל בשביל הכל את עושה
 הראשון המיכתב את לקחו הגרמנים

 לי הפסיקו המיכתב וביגלל כתב שהוא
ש המיוחדים התנאים ואת העבודה את

 עבודתי את לעשות שאוכל כדי לי, הקצו
שלי. העיתונים לרשת

 מיכתב אליהם הגיע ואז לגרמניה חזרתי
בשע תופסים הם נאור. אריה של שני

הסתבכנו! ואומרים־: רותיהם
 הצליח נאור אריה קרה? מה מבינה את
 שפרינגר, הוצאת את אחת במכה לסבך

 זה מיכתב עם גיבורה עצמה שהרגישה
 כמובן, אותי, סיבך נגדי. למילחמה ויצאה
 שלה, הסמל עם מדינת-ישראל את סיבך

גם בהמבורג. גרמני בביודמישפט שמונח

 חשבתי חייו. ימי סוף עד סיבך עצמו את
 יספק 1 מס׳ את שמפריך 2 ׳מס שמיכתב

 :שאומר מיכתב מקבל אני ואז אותם,
 נאור אריה אז אותנו, תתבע אתה אם

הרא שהמיכתב נגדך ויעיד מישראל יבוא
 עשיתי אז, ורק ואז, מדוייק. היה שון

 רשמית בקשה הגשתי כל קודם מעשה.
 שגריר דרך ראש־הממשלה עם להיפגש
העניין. בבל בקיא שהיה בבון, ישראל
 לו היתה שלא אמר השגריר •

 את ר עבי ושה אישית מעורכות כל
 כקשה מעכיר שהיה כשם בקשתך

 מה אחר. ישראלי אזרח כל של
ץ לבקשתך קרה
 אבל דבר, מזה שמעתי לא היום עד
 וידיד רוויזיוניסט שהוא ברקאי, ברוך
 המרד, הספר את היום לי הביא טוב,

בגין. של ידו בחתימת
?ו זה את ביקשת •
 את הביא ברקאי מר ביקשתי. לא לא,
 אם אותי שאל טובה. נשמה הוא הספר.

 שביני ואמרתי שלום, למגמות מקום יש
 נאור אישית. מילחמה לא זו נאור לבין
אותו. לר׳וקיע שצריך מסוכן איש

חודש. מלפני היא החתימה •
 מראש־הממשלה ביקש שברקאי סביר
 בגין אגב, התפוצץ. שהעסק לפני לחתום

לוריא. במקום לוריאה חתם
הסקופ?- את הדליף מי •
 צבי לפלורידה אלי התקשר במארס 9ב־

 לי ואמר בגרמניה, הטלוויזיה נציג לידר,
 ועלה ידוע סקופיסט שהוא שיפר ששימעון

 ששירותי- לו ומדווח נאור של העסק על
 לא לכן קודם נאור. על עלו הביטחון
 אותו ופגשתי שיפר על מעולם שמעתי

 שערכתי, במסיבת־העיתונאים לראשונה
עצמו. את והציג כשבא  ידע לידר שצבי מתכוון אתה •

?ו ברדיו הפיצוץ לפני הסיפור על
 הבטחה תוך הסיפור על ידע לידר צבי

 היה הוא מילה. יפרסם שלא מפורשת
 זהו הזמן. כל איתו והתייעצתי ג׳נטלמן

 לאומיים אינטרסים בו יש מורכב. סיפור
?־ לשיפר הדליף לידר אולי •ומוסריים.

 חלק רק יש שלשיפר לי אמר לידר לא.
 ובתוכניתו מיסמך ראה ושהוא מהסיפור,

 יעשה ששיפר אמרתי העסק. את לפוצץ
 אדבר אני בלעדי. אבל רוצה שהוא מה

 אמר לידר המישפטי. היועץ עם כל קודם
 תפקיד לקבל עומד נאור כי לו שידוע לי

 אמרתי יומיים־שלושה. תוך מאוד חשוב
מהבטחתך. אותך משחרר אני כך, אם לו:

 ובחלקו שיפר של בחלקו היה הסקופ אז
ההד את פירסמת לא מדוע •לידר. של

 ו־ קרטר כעניין נאור של לפה
?ו שמידט
 ,1980 באוקטובר 31ב- בבוקר, בתשע

 מנאור, הידיעה את שקיבלתי אחרי יום
הרא העורכים ארבעת את מייד זימנתי
 יום, באותו נעדר בניש פיטר כי שיים,

 בינלאומי סקופ פה לי ״יש ואמרתי:
 וזה כמוהו, מאין חשוב ראשונה, ממדרגה

 תפקיד בעל של בכתב-ידו שנכתב סקופ
 כל ידיעה זו זרה. בממשלה ביותר בכיר

שלמרות אמוציות, ומלאת מהממת כך

 אותו של האישי בכתב־ידו אותה לי שיש
 מישרדיו דרך לוודא רוצה אני בכיר, איש
 רודה, אייכן מהרץ קיבלתי שמידט. של

 ולט, -די של הראשי העורך ממלא-מקום
 לישכתו מנהל של הסודי הטלפון מיספר את
 וסיפר טילפן הולצהמר העורך שמידט. של

 — אטום קיר נוצר ומייד מדובר במה
 ולא מכחישים לא שמידט של ממישרדיו
 שם. היה לא אחד אף פתאום מאשרים.
 שיווצר רציתי אמת. ידיעת שזאת הרגשתי

 וישלח מייד יכחיש קארטר שכאשר מצב
 מקורות שני לי יהיו מאשימה, אצבע

גיבוי. לצרכי צולבים
 את לכסוף פירסמת לא :מדוע •

?־ הידיעה
 המקור עניין של שבסופו שידעתי מכיוון

 מפרסם היה לא הראשי העורך יתגלה.
 שהדליף האיש מי לדעת בלי כזו ידיעה

 מוכרח היה הוא דבר של בסופו אותה. לי
 היה הלבן הבית כי המקור, את לגלות

? הגנת כן, אם מי, על •מכחיש.
עצמי. על כל קודם
ץ ושדת •

 ישראל יחסי את מרע ספק ללא היה זה
ארצות־הבסרית.

כקלות? הידיעה על ויתרת •
 והדגשתי: לירושלים לנאור טלפנתי לא.
 שלך מקורות עוד לי לתת תצטרך אתה

 זה מסוכן, זה זה. את לפרסם כדי לגיבוי,
 אמרתי נאור, קארטר. את להוריד עשוי

 להצביע שאוכל מקור, עוד תבדוק לך לו,
 להסתכל אלך אדקי, לי אמר עליו. גם

 בשבת למחרת אלי מצלצל הוא בתיקים.
 אבל אי-אי-אי, לא הוא המקור לי: ואומר

 אז בגרמניה. השגרירות דרך הגיע זה
לפרסם. לא החלטתי

 פורסמה שהידיעה ידעת לא •
? מ״מעריב״ ז׳ק משה על־ידי בכר
 התפוצץ. שהעסק אחרי רק לי נודע זה

 מי אותו שאלתי ז׳ק. עם זה על דיברתי
חד־משמעי. לא אמר הוא ? נאור לך, הדליף  לי אמרו לכאן שבאתי לפני •

 בן־זונה, ״הוא קולגות עיתונאים
 לעבוד ינסה הוא ממנו, תזהרי
־?ובזו תדמית לך יש למה עליך״.

 כהרבה הוצגתי יודע. לא באמת יודע, לא
 לא אני באמת. שאני ממה עשיר יותר
 אבל הסעד, ללישכת זקוק שאני טוען

 מיליון עשרה שווה שאני הסיפורים כל
מוגזמים. הבית, מילבד דולר
 חצי מרוויח שאתה פורסם •

לשנה. נטו דולר מיליון
 המיסים. הורדת אחרי לא זה מיליון חצי

טובה. היא ההכנסה נכון, אבל
אמריקאי?־ אזרח אתה •

ישראלי... ואזרח
 כדרך גוויות על דרכת אולי •
ההצלחה?־ של

 תראי קורפוס. הביאם גוויה, לי תראי
 למשל, האם, מהג׳וב. שזרקתי מישהו לי

 ? לפני חיילים שלחתי או בחזית השתמטתי
 שנסע הראשון הישראלי החייל הייתי אני
לשכם. הדרך. כל

 מפני מתרגזים אנשים אולי •
 תחת פוינט לווסט הלך שלך שהכן

?־ ״ל לצה שיתגייס
 ובתוקף נהדר בחור שהוא שלי, הבן זהו

 חמש. מגיל בארצות־הברית גדל הנסיבות
 להחליט זכותו חייו. את מכוון לא אני
קי שהחליט, אחרי ואני, החלטותיו את

 שניסיתי אחרי שלי. בן כל קודם הוא בלתי.
 לו נותן אני הצלחתי, ולא אותו, להניא
 פוינט, בווסט קדט הוא כעת מלא. גיבוי

 הוא האמריקאי. הצבא של עילית אקדמיית
 מעריץ אבל דבר, לכל אמריקאי מרגיש

 שנה'לבוה כל אותו שלחתי צה״ל. את
 אמנם הוא .101 היחידה איש לקצץ■:, איתן,
 שהוא ומדגיש הארץ את אוהב מאוד

שביעי. דור
 פוינט בווסט נמצא הוא :לוריא תמר

 עוד פירגנו לא לרענן שנה. חצי הכל בסד
 נוטרים הבן שבגלל יתכן לא ממקודם.

טינה. לו
 שלך הילדים שאם יודע אתה •

 יבולים לא הם כצבא משרתים לא
בארץ?- לכקר
 ,15 בת שהיא דפנה, ובגלל ברק בגלל
 בסיס ליצור בתיקווה מגעים פה יצרתי
 שיהיה בית, להם שיהיה בשבילם, מוצק
 דפנה בצבא. ישרתו אם לחזור לאן להם

נחת. הרבה לי וגורמת הארץ על משוגעת
קשר?־ יצרת עיתון איזה עם •
להניח סביר אבל והארץ, מעריב עם

 בבית, שם מרגיש אני במעריב. שאעבוד
טבעי. באופן

עם דיבר לוריא :הראשית הכותרת *
ערכה את מבין רגן :בגין ראש־הממשלה
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ח נאזר ר  אתת במכה לסבו מ
 .,אות שברינגר, הוצאת את

ישראל ממשלת ואת


