
ה השגס היה ה1 שהיה הו

!1 צח ו ש המחתות מנהיג ^ ירחמו״ ״אללה סיפור

 שגה 25 לפני השבוע אור שראה הזה״ ״העולם גליון
 ציבעו־ בעטיפת •שהופיע לחג־הפסח, מיוחד גליון היה כדיוק,

 ואדום״, ״שחור הכותרת תחת חעורד, ניתח ״הנדון״ כמדור נית.
 ״אירופה כסידרה נוס!? כמאמר מילחמת־סיני. של תוצאותיה את

 אבנרי אורי תיאר המשוגעים״, ״הסוסים הכותרת תחת ״,1957
 לאילת״, זורם ״נפט הכותרת תחת מיוחדת, כתבה פאריס. את

האמרי הנפט מיכלית של ממסעה בלעדיים צילומים הכיאה
 סיני. מילחמת כעיקכות לאילת נפט שהובילה הראשונה קאית

 אדמות כרוכש לגדולה •שעלה באישי, אלפרד המיליונר־■לשעבר,
 הכותרת תחת ונפילתו, עלייתו על סיפר והתרדשש, כישראל

פרוטה״. כלי ״מיליונר
הסרטים על קצרות סקירות הביא השבועון של הסרטים מדור

 במדור הפקר״. ו״צעירי ״17 בת של הרע״,-״אהבתה ״הזרע.
 מכבי קבוצות בין בכדורגל הדרבי על גלזר שייע דיווח הספורט

 של סיפרו את סקר הספרים מדור תל־אביב• והפועל תל־אכיב
 המחזה את כחן התיאטרון ומדור הרש״, ״כבשת שמיר משה

לורקה• גראסיה פדריקו מאת ״ירמה״,
 ״,32 ״ק חיל־הים ספינת על פוסידון אל־הים :הגליון ב׳שער
המשווה. קו את ועברה אפריקה יבשת את שהקיפה

1017 הזה״ ״העולם

ריון דויד של הסיבובים * קסטנר דייר את בן־גו

קאסם כפר
•עוכה של ה סל, ע־

 כמו הדוכן על עמד הצעיר הקצין
 — מפתיע לכדור המחכה שחקן־טניס

 להחזיר מוכן קדימה, מעט נטוי דרוך,
 (ישכה) יששכר זריזה. במכה הכדור את

 קצין — שהוא למה בדיוק דמה שדמי
 אלוף־ בן אלוף־מישנה בצר,״ל, טיפוסי
 לשעבר פלמ״זו איש ,35 בן צבר מישנה,
ה 11ב־ כימעט הסתכל לא הוא ומפקד.
 קשה הנאשמים. ספסל על שישבו אנשים

 עוד מכבר לא כי הדעת על להעלות היה
 עצמו ישכר, גם כי אפשרות קיימת היתד,
ספסל. אותו על יישב

 היה כבר עדות של שעות כמה כעבור
 מילה, מול מילה תעמוד במישפם כי ברור
 שמואל רב־סרן לדברי עדות. נגד עדות

 ישבה זה היה הראשון, הנאשם מלינקי,
 לטבח שגרמה הנוראה, הפקודה את ׳שנתן

 מלינקי זה היה ישכר, לדברי בכפר־קאסם.
 מפורש ניגוד תוך הפקודה, את שנתן עצמו

משדמי. שקיבל לרוח־ההוראה
 עורך- ירד, זה אחר בזה פקד! מי
 ומנוסה, כבד מישפטן לוויצקי, אשר הדין

 הצליח אף יושם פה בשדמי. פגזיו את
 כי אם •שלו, ההגנה בחומת בקע להבקיע

 לוויצקי גם אולם מלמוטטה. רחוק היה
 להפריז עניין כל לו היה לא — נזהר

 גברים, לרצוח פקד שדמי כי ולטעון
וילדים. נשים
 על הפעם גבר המישפטי ההגיון כי

 ייתכן מוסרית מבחינה הציבורי. ההגיון
 האשמה את לגולל :מעוניין היה שמלינקי

 שאמנם האמין אם בייחוד ,מעלה, כלפי
 היה מישפטית מבחינה אולם האמת. זו
 לצאת כדי כי בכך. הצליח אילו אסץ זה

 להכחיש מלינקי חייב המישפט מן זכאי
 אם חפים־מפשע. להרוג אנשיו על שפקד

 בלתי- פקודה קיבל עצמו שהוא ייסתבר
ש ספק יהיה לא גבוה, ממפקד חוקית
 הלאה בלתי־חוקית פקודה אותה מוסר
 מילא שרק ■והטענה בפשע, אשם יהיה

לו. תעזור לא פקודה
 משהו להוכיח מעוניין מלינקי היה לכן
 חריפה פקודה לו מסר ששדמי שונה:

 מסר הפקודה אותה ושאת חוקית, אך
 הפקודה חוקיות להוכחת לפקודיו. מלינקי

 אותה חשב המפקד שאם לטעון אז יוכל
 בדרגה אחר סביר שאדם משמע לחוקית,

 אותו את לחשוב היה צריך יותר נמוכה
הדבר.

 מוכן היה לא שדמי אמת. דיין כרוק
זו. אחריות אפילו עצמו על לקבל

 לפעמים משתמש אתה ״האם לוויצקי:
ערביות?״ במילים
 לא האידיש ״אם רחב): (בחיוך שדמי

עוזרת...״
 מלינקי מצחיק. היה לא העניין אולם

 •שעות ארבע בצהריים, 1.00 בשעה כי טען,
 את שאל המחריד, הטבח התחלת לפני

ש חפים־מפשע בערבים לעשות מה שדמי
 ■שדמי וכי העוצר, בשעת לכפר יחזרו

 אלוהים היינו: ירחמו!״ ״אללה לו: יענה
אמת. דיין ברוך :נשמותיהם, על יירחם

 הודה הוא בתוקף. זאת הכחיש שדמי
ב רק אולם המילים, שתי את שהפליט
ל בתשובה ,3.00 בשעה אחרת, הזדמנות

לגמרי. אחר קצין של לגמרי אחרת שאלה
 לה היתה המציאה. על קפץ לוויצקי

אמר 2.00 בשעה כי מכרעת. השיבות . 6)8

 המפקד, בשם המילים, שתי את מלעקי
 יוכח אם ■שלו. הגדוד קציני ■של באסיפה

 הוכחה בכך לראות יהיה אפשר זה, דבר
 האמת. את אמר ■לא ■שדמי כי מובהקת

ה שלושת על יהיה יוכח, לא הדבר אם
 את אומר מהשניים מי ■להחליט שופטים
האמת.

מחחרח
ס רעש ד ה קז צ צ פ ה ל

 ממש. האחרון ברגע התחולל המפנה
 יוסף את מוקדמת לחקירה להביא תחת

 הנאשמים שמר, ודן אקשטיין זאב מנקס,
 ישראל ד״ר של תחילה בכוונה ברצח כולם

 לבית-המי׳שפט הובא — קסטנר רודולף
 השופטת ■לפני חרותי. יעקב עורך־הדין

 סגן־פרקליט־המדינה, הקריאה שמיר מינה
 זזרותי גליון־ה,אישום. את בן־פורת, מרים

 טירוריסטי אירגון ■של במנהיגות הואשם
 שופט־השלום נגד כרוזי־השמצה ובהפצת
 שזיכה פרץ, משה ד״ר בירושלים, הראשי
 מאשמת קסטנר ישראל ד״ר את בשעתו

עדות-שקר.
 היתה משמעותו קטן. לא מיפנה זה היה

 הביטחון ובמוסדות בפרקליטות ברורה:
 הביאו לפצצה, הרעש את להקדים החליטו

 לבית־ המחתרת במנהיגות הנאשם את
 קטני־ לאזרחים להוכיח על־מנת המישפט
 טירזר מחתרת היתה אומנם כי האמונה
בשעה דווקא קסטנר, ד״ר את שרצחה

 ממתנגדי אחד ■לאף מתאימה נראתה שלא
לציבור. הידועים הממשלה

 מחתרת כי הציבור את לשכנע כדי
 כי להוכיח היה צריך קיימת, היתד, כזו
 הציבור את לשכנע כדי מנהיג. לה היה
 היה צריך רציניות, הן ההאשמות כי

 בית־ לפני במנהיגות הנאשם את להביא
אזרחי. מישפט

 הראשון העד במרתף. דבק פחית
 הצעיר מאוד. מבוהל היה התביעה של

 נשבע דוכן־העדים על •מעלה השחרחר
 לאסור ■שמיר מד,שופטת ביקש בהן־צדק,

 כתובתו, את למסור תחת שמו. פירסום את
 להחליפה סירב צבאית׳ כתובת על הודיע

 הורתה לבקשתו, נענתה השופטת באחרת.
בחקירה. להתחיל לתביעה

ב ופשוט: קצר היה העד של סיפורו
 חרותי, הוותיק מכרו את פגש הימים אחד

 תל־אביב ברחובות להדביק לעצתו הסכים
 עם נסע הוא פרץ. השופט נגד מודעות
 ג׳ורג/ המלך ברחוב זאב למצודת חרותי
 יצא הבית, במרתף דבק של פחית קיבל

ברחובות. הכרוזים את להדביק
 את שקיבל פרקליטו, וחייך. ישב חרותי

 שהופיע לפני אחדות שעות גליון־ד,אישום
 את לחקור היה יכול לא בבית־המישפט,

 וביקש שתי־וערב, חקירת ־המיסתורי העד
 מאוחר לתאריך החקירה המשך את לדחות
יותר.

 ברור היה הראשונה הישיבה כשנסתיימה
 לבית־ יועבר חרותי של דינו כי לכל

סי החקירה• של בסופה המחוזי, המישפט
 ״ההוכחות את סיפק הראשון העד של פורו

זו. למטרה לכאורה״

ספורט
ה־םט!ר■ חוחליף
ב העסק כשכל אלה, טרופים ״בימים

 כפר־קאסם, מיישפט סביב סובב מדינה
 שורת- מישפט קסטנר, רצח מישפט

 תהווה זה, ממין סוכריות ושאר המתנדבים
 של והחינוך האיור מנקודות אחת הצעדה

ה הצליח זה בודד במישפט הנוער,״
 פשר את להגדיר עמית מאיר אלוף שבוע

 הצעדה למיפעל השנה העצומה ההיענות
 גד־ 2000 חיילות, 650 חיילים, 1500 —

אזרחים. 1500ו־ נ״יעים
ל חושבים שמארגניו הצעדה, ■מיפעל

 לרגל לעלייה היסטורי תחליף למעין הפכו
 אופיו את כליל הישנה שינה לירושלים,

 בוקר לפנות א׳ ביום יצאו כאשר וצורתו.
 לא שוב צריפין, ממחנה הצועדים ראשוני

כו ומתישה מהירה טירוף בצעדת צעדו
 מהפרק המהירות גורם ירד השנה חות•
 הופעה סדר, מבחני תפסו מקומו ואת

הצעדה. בגמר גופני וכושר
 כי התברר לצעדה הראשונות מהשעות

 בעלי־יכולת למעטים מיפעל אינה שוב היא
ה המוני, מיפעל אלא מיוחדת, גופנית

ה לספורט השנים במרוצת ליהפך עשוי
המדינה. של לאומי

אנשים
 בן- תיד ראש-ממשלת-ישראל >•

להכ ״אי־אפשר בכנסת: בנאום גורידן
 הכרעה ישראל מדינת גורל את ריע

 ויהיה ■שלנו, צבאי נצהיון על־ידי סופית
 שכל מאחר ביותר, י והמשכנע המפואר

 לידי רק יביאנו ננצח שבו חדש סיבוב
 אין.״ לסיבובים וסוף נוסף, סיבוב
 אליהו בלונדון ישראל שגריר •

האמ שר־החוץ דברי על בתגובה אילת,
סטר ג׳ון ריקאי  ישראל כי דאלאס, פו

 לקבל מוכנים ״אנו :האו״ם של ילד היא
 חורגת.״ כאם לא אבל כאם, האו״ם את

 אחרי סנה, משה ד״ר מק״י ח״כ ©
לו מקורות של מופרז בציטוט שהואשם

 אני מארכס. את מצטט ״אני עזיים:
וחז״ל.״ לנין גלס,
 אלון, יגאל העבודה אחדות ח״כ 0

 :בגין מנחס חרות ח״כ עם בפולמוס
 הדמא- על מבוססת שלך המיפלגה ״כל

 תהיה פעם אם יקרה מה שלך. גוגיה
מנוזל?״

 הראתה בביתה, המבקרים לאחר 0
 כן־—ינאית רחל המדינה נשיא רעיית
 קיר על התלוי המדינה סמל את צבי,

 טהור!״ זהב ״זהו בגאווה: ואמרה החדר,
 הסמל, אל האורח את קירבה אחר־כך
 מגבעולי־קש עשוי הוא כי לו הראתה
ידי במו עשו זה ״את :והסבירה דבוקים

 !״טהור זהב כינרת. קבוצת ילדי הם
 שחיפש בגין, מנחם חרות ח״כ 9
 דויד לראש־הממשלה לגמול דרך מזמן

 ״מפקד בשעתו אותו שכינה כן־גוריון
ב השבוע: אותה מצא החרות״, תנועת

ב ראש־הממשלה את כינה בכנסת נאום
הממשלה״. ״מפקד שם
 דויד ■ממפא״י שחבר־הכנסת אחרי 0!

 ח״כ לפני הכנסת במייזנון התלונן הכהן
 חברו של נאומו על בגין מנחם חרות

 לדעת שחרג שוסטלן, אליעזר הסיעה
 ניחם הוגנת, אופוזיציה של מגבולות הכהן
אתם תתנהגו איך ״נראה :בגין אותו

באופוזיציה...״ כשתהיו

!5332. בבית־הדין שדמי אלוו־מישנה
 לפקודיו, שאמר זה הוא כי שסיפר קאסם, כפר רוצחי מישפט מעדי שדמי, קת״)
!״ירחמו ״אללה :ההיסטורי המישפט את הטבח, ערב הפקודות מתן אחרי




