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דן ישב שבועיים לפני בשבת

 אבו־תור בשכונת בדירתו לבדו עומר
 כתיבת סיים עתה זה ועבד. בירושלים

 בכתיבת והתחיל איתן, רפאל על קטע
 חיים נשיא־המדינה, על ממצה כתבה

 הכרתו. את ואיבד צנח לפתע הרצוג.
קשה. בהתקף־לב לקה הוא

 הביתה נורית, אשתו, חזרה כאשר
 הזעיקה היא דקות. כעשרים כעבור

מלאכותית. בהנשמה והחלה אמבולנס
 עומר דן שוכב שבועיים מזה

 הר־הצופים, שעל הדסה בבית־החולים
 שבהן תקופות יש הכרה. חסר כשהוא

 שומע. גם וכנראה איכשהו, מגיב הוא
 יחלים מתי לדעת עדיין אין כרגע אך

 כולנו הענפה. פעילותו למלוא ויחזור
בטוח ואני שלם, בלב זאת לו מאחלים

עומר כתב
התקף־לב

 יריבים גם אלה לאיחולים שמצטרפים
ביקורתו. שבט את מהם חסך לא שהוא

 את כאן לפרסם נאה זה יהיה אולי
 ההתקפה. לפני שכתב האחרון הקטע

 האמת את לברר ממנו ביקשתי
ההדדיות ההאשמות לגבי העובדתית

 הפיזמונאי במיקרה. כמעט החל זה
 רפאל(״רפול״) כלפי התריס חפר חיים
 כי שכתב, במקאמה נאמן, ויובל איתן
שלכם״. ״כולו כהנא) (מאיר הזה הילד

 מה ברדיו: ואמר התמהמה לא רפול
 הרי הומאניסטי פני מעמיד אתה

 התייחס ורפול ערבי. סירסו בפלמ״ח
מוחמר". יא ל״סירסנוך בעבר כבר

 היתה אבל נכון, חפר: לו השיב מייד
 חפר יהודיה. אנס הוא כי הצדקה, לכך
 אחד את ופירסם בכך הסתפק >?א

 הפלמ״ח של הכמוסים מהסיפורים
 אין לו לרפול: ואמר ,1948 במילחמת

 לכרת 1948 במילחמת כי זכות־דיבור,
 אוסטרליות נעליים שנעל ערני

 הכנסת אנשי־הפלמ׳ח), נעלו (שאותן
 אותו והשארת לכוורת־דבורים אותו
שמת. עד שם

 ישעיהו שערך רפול" עם ב״שיחות
 מאי 13( אחרונות בידיעות בן־פורת

 של סיפורו את רפול הרחיב ),1983־־
 שהיה כבר, ״...שכחת ואמר: מוחמר
 מפני במיספריים, ערבי שסירסו מיקרה
 בעמק בחורה בתקיפת חשוד שהיה

 ומי שיר: זה על כתבו ועוד בית־שאן?
כותב שהיום זה השיר? את כתב

 עשו נרקוזה בלי כן, בעיתון. מקאמות
 השיר ששם לי נידמה הסירוס. את

 זה אז נרקוזה׳. ׳בלי היה באמת
 לא זה יגידו: אולי זה על טוהר־נשק?

 לא זה מיספריים מיספריים, זה נשק,
 אני ממילחמת״השיחרור שמע, רציני...

 טוהר־ דוגמאות. אלף לך להביא יכול
באמת!" נו, נשק?

 כמוס סקופ למעשה חשף חפר חיים
 שלו. בימי־הפלמ״ח לרפול הנוגע
 נועל כשהוא ערבי, נתפס כאשר

 לאחד כנראה, שייכות, שהיו נעליים
 רפול אותו הפשיט הל״ה, מנופלי
 והכניס לראות הבנות את הזמין עירום,

לכוורת־דבורים. האיש את
 ה״פו־ היה הערבי את שהציל מי

בני הפוליטי), והקומיסאר ליטרוק"

איתן ח״כ
דבש(ת)

 חבר־קיבוץ, ססגונית, דמות מהרשק,
הפלמ״ח. של קצין־התרבות שהיה

 הכוורת לסיפור היחידה העדות
 שלמה של בסיפרו מצוייה בכתובים

שבא: מספר 235 בעמוד רץ. בני שבא,
 ערבי לוחם נתפס ״בקרבות

 אותו, לחקור היתה הפקודה בבית־ג׳יז.
 ולא האויב, על פרטים לגלות כדי

 כוורת־דבורים, אל ניזרק לבסוף דיבר.
 שמת. עד קשים בעינויים התענה

 מיקרה, באותו נוכחים שהיו האנשים
 צפו המעשה, בעצם השתתפו לא אם גם

הגיבו. ולא
 הגח״ל אלה היו שטען: מי ״היה

 חדשים). עולים (גיוס־חוץ־לארץ,
 שנתחוור עד ושאלתי, וחזרתי שאלתי

 של מחלקה כנראה, זו, שהיתה לי
 וקיבוצניקים מושבניקים ותיקים,

 והכל בנות. גם שם והיו ובני״הארץ,
שתקו.

 היה יכול כיצד אחר: ״שאלתי
כזה? מעשה לקרות

 קרבות תוך זה שהיה לי אמר ״והוא
 היו האנשים בהם, נהרגו שחברים רבים,

 שאם קיוו והם קהים, וחושיהם עייפים
נוסף. דם יימנע הערבי, ידבר

 (מהרשק) לבני הדבר ״משנודע
 ׳כאילו אמר מישהו וצעק. השתולל

 שזו אמר הוא הדבורים׳. עקצו אותו
בשעת־מילחמה. בגידה

 לא סופו את הסיפור. כאן ״עד
 האנשים? נשפטו האם לגלות. הצלחתי

יודע..." אינני
 עומר. דן שהכין החומר כאן עד

רפול". של ״הדבשות) לו קרא הוא

ם שמי דניאלה סאתבלנני

שריר אברהם ושר״התיירות גרופר פסח שר״החקלאות
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