העיתונאי הלוחם יעקוב טימרמן מספר על מעצרו1 ,נינוייו 1ושחרורו ,עד
הסחיטה שהופעלה עליו באמצעות מישודהחוץ 1וישראלי כדי שלא
יפרסם את האמת על ארגנטינה ועל הסכנה האורבת לדמוקרטיה בישראל
ה״תי כסת מרבית הזמן,
עיני היו ממפות ,לא
היתה לי אפשרות לשבת
או לעמול מאלצת•
לעשות צרב■ בבגדי

ציחנובר לא לחץ עלי.
הוא קרא לי לשיחה
ואמר לי שאם מאמר
על המצב בארגנטינה
יפורסם הם יהרגו את אמי

הייתי שנה וחצי במעצר־
בית עם שוסר צמוד
ועשרה שומרית בכניסת
חבית .תם תשבו שהקומנרו
הישראלי ׳בוא לחלץ אותי

מה הטעם לדבר עם
בגין? אין ל׳ מה לדבר
איתו .הוא ץרע אח
המצב בארגנטינה
וממלא את פיו מים

הם היו בסוחיס שהציונות
השתלמה על וושינגטון
והקרמלין .הם פירסמו
את שמות היהודים
השולמית בקרמלין

למה ממשלת ישראל אינה
אומרת ליהורי ארגנטינה
לעזוב ולעלות ארצה?
להיפר ,היא א1מרת
שלא צפו״ ה להם סמה!

יעקג טימרמן עייף .העיתונאי הלוחם
מארגנטינה נשען על הספה הלבנה ש
בדירתו המרווחת בנוה״אגיבים בתל-
אביב׳ והעייפות ניכרת על פניו .הוא
חזר פעמים אין ספור על סיפורו ותיעד
אותו בספר .הוא הפן גיבור אמצעי-
התיקשורת האמריקאיים בעיקבות סיפרו
״אסיר ללא שם ,תא ללא מיספר" ,ש
הפך רב״מכר וזבה בפרסים.
הוא רואיין באין ספור תוכניות טל

וויזיה ,ראיונות בעיתונות הכתובה ו
ברדיו .הוא עייף .בית-הספר ללימודים
מתקדמים באוניברסיטת ״פרינסטון״,
מיסודו של אלברט איינשטיין ,הזמין
אותו לשהות בין כתליו ולסיים את
כתיבת סיפרו השני ,הדן בריגשותיו כלפי
מדינת ישראל.
חברת הטלוויזיה האמריקאית ״אן-
בי-סי״ רכשה את זכויות ההסרטה של
סיפרו הפופולרי .לתפקיד הראשי ,תפקידו

של טימרמן — עיתונאי לוחם ,שרוחו
אינו נופלת אף בעינויים הקשים ביותר
— הועידו את שחקן הענק מרלון ברנדו.
ברנדו אמר שהוא מוכן לקחת את התפ
קיד בתנאי שארתור מילר יכתוב את
התסריט ואילייה קאזאן יביים• מילר
סירב לעבוד עם קאזאן וטען ,שבתקופת
ציד־המכשפות של מק״קארתי היה קאזאן
משתף־פעולה והלשין על כמה מחבריו
הטובים ביותר .ברנדו ,לעומתו ,אמר

שלא ישחק אם קאזאן לא יביים.
בינתיים עבד טימרמן ענ 1מילר על
התסריט .סוכם שמילר יבוא לנווה-
אביבים והשניים יעבדו על התסריט ב-
תל״אביב .מילר ,המתגורר בקונטיקוט,
לא מצא את הזמן המתאים והפגישה
בארץ לא נערכה .השניים החגיטו לס
מוך על ״אן״בי״סי" שתחפש ונסריטאי
מתאים .״סיפורי הוליווד״ קורא לבך
טימרמן.
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