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 הישראלי המישפטן רצה אשר ^
 לפני עדותו את להכין זיכרוני אמנון —

 לדלג עליו היה הבילנאומי, הטריבוטל
 שיכנו היפאניים המארחים למיזוודתו. מעל
 חדריו שמידות בבית-מלון אורחיהם את

 היה מישראל ולאורח ליטאני, מתאימים
שם. להסתדר קשה

 הוזמן גבה־הקומה התל־אביבי המישפטן
מח אישים הכולל אירגון על־ידי לטוקיו

 תובע שהיה מי קלרק, מרמזי יבשות, מש
 מיקיס ועד ארצות־הברית, בממשלת כללי

 ה־ נושא היווני. המלחין תיאודוראקיס,
 ללבנון, הישראלית הפלישה היה: מישפט

יש נציגים משלושה אחד היה וזיכרוני
ראלים.
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 בישיבת־הפתי- עמדתו את הציג זיכרוני
 שעה, במשך העיד הוא המישפט. של חה

 הוא נוספת. שעה במשך נחקר ואחר־כך
היש המועצה וכחבר כציוני עצמו הציג

 הוא ישראלי־פלסטיני. שלום למטן ראלית
 ובין בלבנון המילחמה בין הקשר על עמד

המערבית הגדה בשטחי השורר המצב

הבינ בית־המיפשט כי וטען עזה, ורצועת
 של מדיניותה בין להבחין חייב לאומי

 העם של עמדותיו ובין הליכוד, ממשלת
 חד־ גינוי כי אמר זיכרוני הישראלי.

למא יזיק רק הישראלי העם של משמעי
 בישראל. מחנה־השלום של בקו

מארס, באמצע שניתן שלו, בפסק־הדין
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ני1יפ> בעיתון זיכרוני
עמדתו את אימץ בית־הדין

 זאת עמדתו את הבינלאומי בית־הדיז אימץ
זיכרוני. של

 מומחה זיכרוני אחרי העידו בבית־הדין
 שהיה מארצות־הברית, בינלאומי למישפם

 הקונגרס מטעם למישלחת בנספח בלבנון
 ששירתה אחות גם העידה האמריקאי.

 שהעידה אחות אותה בביירות׳ בביודחולים
 עדויות גם היו בישראל. ועדת־כהן לפני

 המילחמה על סרטים והוקרנו כתבים, של
 מקטעי כמה כי טוען זיכרוני בלבנון.
העוב את והבליטו מזעזעים, היו הסרטים

 שלא כמעט הישראלית הטלוויזיה כי דה
 חומרת על הישראלי הצופה את העמידה
הלבנון. מילחמת של הזוועות
כתבים של סיפורם מובא הסרטים באחד

 זיכרוני מלבד מישראל. שהגיעו לעדים
 וח- לנגר פליציה עורכת־הדין גם הופיעו

 לא העיתונאים זיאד. תאופיק בר־הכנסת
 רואיין שהוא מספר וזיכרוני להם, הניחו

 ועל-ידי חשובה סוכנות־ידיעות כל על־ידי
ב המיוצגת גדולה טלוויזיה רשת כל

 הידע גם אלא ההתעניינות, רק לא יפאן.
 הוזמן זיכרוני רב. היה היסאניים שגילו

 ויהדות״, ״ציונות על יפאנים לפני להרצות
 עשרות נציגי עם פגישה גם לו וזומנה

 בגלות הנמצאים באסיה, מהפכניות תנועות
 בקומה במיסעדה, נערכה הפגישה בטוקיו.
גיישות. בית של השניה

 מטעם מישלחת גם הופיעה בבית־הדין
המרכזי הוועד חבר עמד כראשה אש״ף.

׳שואל ממשלת נין להבדיל ש
קבעו הישראלי, העם ובין
נטוקיו 1 הבינלאומיים השונטים

 של הלוחמים שרידי את לחפש שהלכו
 התחמושת ואת כלי־הנשק את או אש״ף
 ברובעי־המגורים להימצא אמורים שזעו

 הודעותיה פי על צה״ל, על-ידי שהופצצו
 בנמצא. היו לא כלל אלה אך ישראל. של

 סיפרו גופות,״ גופות, גופות, רק ״ראינו
הכתבים.

 הצלחה
כפולה

 ההתעניינות למראה הופתע יכרוני ¥
ב הפומבי המישפט זכה שלה הרבה י

טוקיו.
 של שגרירים השתתפו הפתיחה בישיבת

הניחו לא וכלי־התיקשורת מדינות, 30

 דבריו אחרי סוראני. ג׳מאל פת״ח, של
 וטען התגובה, רשות את זיכרוני ביקש

 הציונות, של האידיאולוגית השלילה כי
 במקומה, אינה סוראני, אותה שביטא כפי

 לשלום. המאבק את משרתת אינה והיא
האח החברים גם הסתייגו זיכרוני׳ לדברי

סוראני. מדיברי אש״ף של במישלחת רים
 כי העובדה מן מאוד התרשם זיכרוני

 היפאנים מיליוני 100 בת האוכלוסיה את
שאר בעוד עורכי־דין, אלף 12 משרתים

 9000ל־ זקוקים ישראליים מיליוני בעה
 שהחזיר במטוס היה כאשר עורכי-דין.

 ביומון מקריאה למד הוא לישראל, אותו
 בית־הדין כי טריביון הדאלד הבינלאומי

 החלטת ונגד לטובתו, פסק לצדק הגבוה
הישר שהטלוויזיה שקבעה רשות־השידור,

המזד בשטחים, אישים תראיין לא אלית
הפלסטיני. השיחרור אירגון עם הים
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