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 רחוב תד־אביב, כע׳׳ט,
כע׳׳בג ״כספי״ ונרסיח

 ו גדעון
,3 יון מרי אודי :הראשי ששן יוסי :עדרף־תכנית . א
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 קסטנד פרשת על התוכניות כשתי
 רבות, פעמים הזה העולם של שמו שורבב

 פעולתו על אור הרבה להטיל מבלי
הימים. באותם

 את שאל בוודאי צופה שכל השאלה
 הזה העולם שיתף מדוע :היתה עצמו

? פרשה באותה תמיר שמואל עם פעולה
 במדור השאלה על להשיב רוצה אני

והקורא. העורך בץ לבירור המוקדש זה,
חקירה
ת מי או ל

 עינינו לנגד שעמד העיקרי המניע
 :היה אחרת, פרשה בכל כמו זו, בפרשה

האמת. את לברר
גריג־ מלכיאל העלה שבו הרגע למן
 את מירושלים, תימהוני זקן אותו וולד,

 בו. חבוי שמשהו ברור היה הנושא,
 עולם התגלה ליום, מיום המישפט, במהלך

היה דבר. עליו ידע לא שהציבור שלם,
 ובין בהונגריה היהודית ההנהגה בין סים ׳

 בבודפשט המנהיגים בין היחסים הנאצים,
 בין היחסים בארץ, הציונית ההנהגה ובין

 הופיעו אלה כל — הבריטים ובין זו
לגמרי. חדש באור לפתע
 של גישתו לכל הסכים שלא מי גם
 נראתה לא ממנה וחלק — לפרשה תמיר

 בעובדה להכיר היה מוכרח — אז גם לי
 עובדות של לגילויים הביא המישפט כי

 דעתו על אותן העלה לא שאיש מדהימות,
 אלומה הופנתה למישפט תודות כן. לפני
 דברים והתגלו — חשוכה לפינה אור של

מזעזעים.
להג לפצעים תנו :אז גם שאמרו היו
 ולחטט מחדש אותם לפתוח טעם אין ליד.
שהיה. במד,

 לזה מסכים ואיני אז, לזה הסכמתי לא
 עברה, את לגלות חייבת אומה כיום.
 אלה מעשים כי מעשיה, את מחדש לבחון

 דברים נעשו אם ההווה. על משפיעים
לגבי הלכה ולקבוע לחפשם יש אסורים,

 בנסיבות כך לנהוג יהיה מותר ואם הם.
 גם חייב הנאצי, הכיבוש של המיוחדות

 צריכה אומה כי בבירור. להיאמר זה דבר
עברה, של המצטבר הנסיון מן ללמוד

 של לערימה מתחת זה עבר להסתיר ואין
מוסכמים. שקרים
 לא כי — ונשארה — היתד, דעתי
 האיש קסטנר של אשמתו או צידקתו

 הכלול ההיסטורי הלקח אלא חשובים,
 היתה אותם וחבריו. קסטנד של במעשיהם

האחרון. הפרט עד תום, עד לברר חובה
 בהחלט שופט? של תפקידו זה האם

 כי התמונה. את מעוות המישפט לא.
 או באשמתו רק עוסק הפלילי המישפט

ההיס את רואה הוא איש. של אי־אשמתו
 צריך היה לחור־המנעול. מבעד טוריה
ה האמת לבירור אחר, מוסד אז לקום

היסטורית.
 לראשונה זה בעיתון נאמר אינו הדבר
 בפה אז, נאמר הוא דור. כעבור עכשיו,

מלא.
)924( הזה העולם של הראשון בגליון

בנ השופט של פסק־דינו אחרי שהופיע
 מאמר הנדון במדור פורסם הלוי, ימין
 (בתוכנית־בטל־ שרת״. ״מישפט בשם שלי

 אך המירקע, על המאמר נראה וויזיה
הס מאמר אותו בו.) נכתב מה נאמר לא

 גם הטוענים ״ישנם :הבאות במילים תיים
לקסטנר. עוול נעשה כי כיום

 אחת הגיונית טענה רק כך, שסבור ״מי
 אלא אשם, קסטנר שלא לפניו: פתוחה
ההוראה. את לו שנתנו אותם
פתו אחת מסקנה רק כך, שסבור ״מי

 בבית־המיש- שיקר שקסטנר לפניו: חה
 הסוכנות מנהיגי על לחפות כדי פט,

היהודית.
 אחת דרישה רק כך, שסבור ״ומי

 העירעור את לגמל :לפניו פתוחה
 ההמונים, בעיני אבק לזרות שבא

 ועדת־חקירה זה במקום ולמנות
שופ משלושה מורכבת לאומית,

כ העליון כית־המישפט של טים
 יסודית בחקירה שתפתח מדינה,

ב (הדגשה פרשת־קסטנר. כל של
מקור).

באמת.״ קול ״יישמע

קסטגר

'9 /0

ת ב ת כ ר , ע ש י ה מ ד ק :ה

כפול
 התאכד, ניב מתי תת־אלוף

התאו כבר שלמראית־עין אחרי
ש המשבר מן שש
נס כאשר אותו, פקד
 הביא מה בנו. פה

סז־ לכף אותו
ה מ ח ד י מ ה

ו ק י ר א ל ע

ר-כוכבא1ו
 פסוק האחרונים בימים נאמר פעמיים

 מאוד, שונים אנשים שני לגבי אחד,
 הפסוק מאוד. שונות בתקופות שפעלו

 שתגיע עד חברך את תדון ״אל : הוא
למקומו.״

 על בטלוויזיה כהן חיים זאת אמר
 בר־ על ידין ייגאל את ואמר קסטנר,
כוכבא.
מ מוטעית זו גישה המיקרים, בשני
יסודה.
 לאדם, שאי־אפשר בהחלט מסכים אני
 הנאצי. הכיבוש בימי כזה במצב היה שלא

 איש כי מסכים ואני קסטנר. את לשפוט
 בר־כוכבא את לשפוט כיום יכול אינו

האיש.
 הוא החשוב החשוב. הדבר זהו לא אך

ם שאת י ש ע מ , יש ה ט ו פ  מפני לש
שלנו. מעשינו על משפיעים שהם

 בר־כוכבא, מרד את לנתח מוכרחים
 את ברוחה ולחנך מסקנה להסיק כדי

 מטורף, מרד זה היה האם והנוער. הציבור
 בן לצעיר כך על להגיד מה נהדר? מרד

15 ? ו י ש כ ע
 ההנהגה התנהגות את לנתח מוכרחים

ובבוד בירושלים השואה, בימי היהודית
וה ההווה לגבי מסקנות להסיק כדי פשט׳

 היה מה אסור? מה מותר? מה עתיד.
 קרה מה :ובעיקר ? לא מה ? מוצדק
? בדיוק
 שנים, 29 לפני הזה העולם חשב כך

 לחשיפת במאמץ מרכזי תפקיד מילא כאשר
 רבים דברים אז בשבועון נכתבו הפרשה.
 כמו על אחרת, כיום אותם כותב שהייתי

 המרכזי העיקרון לגבי אך כיום. הידוע כל
 השתנתה לא אז, אותנו שהינחה הזה,

במאומה. דעתי

 לעברי-פי- המדינה הניעה שוב
 מנע מה כלבנון. מילחמה של פחת

ב סודיים מהלכים אילו ץ אותה
 ובלבנון בארצות־הברית ישראל,
 ההחלטה? על השפיעו
 מגלה הזה״ ״העולם

החש המהלכים את
סריקעם. ואת איים

ם י כ ח  מ

ה מ ח ל י מ ל
הקור להיות עלולים ישוכי־הצפון

 אם המילהמה, של הראשונים בנות
ה בצל חיים הם בינתיים תפרוץ.

 את להכשיר שנועדו מאורעות,
 זו. למילחמה הקרקע
 שם היה הזה״ ״העולם
 את זו בכתבה ומדווח

התרשמותו.
0

בויבעה ה אלמנ
 המזכירה הפרשה

 זאת זבות כרס את
ב הפילגש סיפור
ה העולם : טבעה

ה אצל ביקר זה
 ש־ בחברון, אלמנה

 את הופכים בריונים
לגיהינום. חייה

!שיקר
 ״אל־ של צוותי־האוויר ועד יו״ר
 תוקף עופר, בצלאל הקברניט על׳׳,

 שביט. בוטה את מיוחד בראיון
 חכרה להקמת תוכניתו את ומגלה

 חושף הוא טייסים. של עצמאית
 לחיסול המזימות את

ה ולחלוקת החכרה
 מצב את ומתאר שלל,

0עמיתיו.

ח כ ח ר כ ע ש ■ ה ר חו א :ה

בריבוע מין
למו ענתה הזה״ ״העולם כתבת

 שרותיו את זוג הציע שבו דעה
מס היא תשלום. תמורת לזוגות,

 עליה, שעברה החווייה על פרת
 הם ההצעה בעלי כי גילתה כאשר

 שכבר מפורסם, זוג
״העו בשער פעם זכה
 המוהל — הזה״ לם

והחיילת.

וחותה
מבבל

 סנסציה עוררה היא
הו כאשר לאומית,

בהצ בעירום פיעה
 השנויה־בנחזלר גה
 לוין. חנון של קח

 עברה עליה אבל
יותר. גדולה זוועה
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 עזי בקרב פטריוטיזם של גל גואה בארץ
מול מילחמת עם המזדהים לי־ארגנטינה,

 איי־מאל־ על הקודמת דתם
אח קולות גם ״ש ווינאס.

 שמע הזה העולם רים.
אותם.

מוות או מישוטרה
 האישי הווידוי

 השוטרת של
להת שניסתה

ש אחרי אבד,
 ה מן פוטרה

לדב מישטרה.
 הדבר קרה ריה

 של שבנו אחרי
 עשה בכיר קצין

 מגונה מעשה
 הקטנה, בכתה

 ניסתה והיא
נגדו. לפעול
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 קסטנר, של המילכוד המכבי,
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