
אדישות של
פיתרונה. על באה אנושית חידה עור
 שגיא, יהושע ששמה החידה אחרי עוקב אני רב זמן מזה
פיתרון. ומחפש
 הילה כשלראשו שגיא יצא מילחמת־הלבנון על הספרים מכל

 היה לא זה בעצתו, שמעו אילו הזהיר. הוא ידע. הוא צדיק. של ;
קורה. |

 לדעתו בניגוד לקרות הדברים יכלו איר ותמה• קורא ואני
 לטעון פוליטיים מנהיגים יכולים איר אמ״ז? ראש של המיקצועית !

 על מושג להם היה לא כי כיום
 ראש אם בלבנון, האמיתי המצב
הנכון? המידע את המציא אמ״ן
 עם להתקשר ישראל יכלה איר

 ראשי כמו מועדים, פושעים
 העמיד אמ״ן ראש אם הפלאנגות,

 כפי טיבם, על הממשלה את
שגיא? שטוען
 שקצין יודע ואני תמים, איני

 של דעתם את להטות יכול בכיר
 אם לטובתו, כותבי־היסטוריה

סלקטיבי. מידע להם ממציא הוא
 אסון כל שאחרי יודע גם אני

 נמצאים ובישראל בעולם צבאי
 נייר מתיקיהם השולפים אלופים,

 אזהרה השמיעו הם אחרת או זו סורית בישיבה כי המוכיח כלשהו,
 התיקים מן שולפים בוודאי היו אחרת, הדברים קרו (אילו כלשהי. '
אחר.) נייר ;;

 שגיא. יהושע ששמה התופעה את לי הסביר לא זה כל אך
 לא משהו ותמהתי. בפניו הסתכלתי בטלוויזיה, לדבריו הקשבתי

בעיניי. בסדר היה
 שנאמר כפי בסדר, כל־כו להיות שגיא היה יכול איך למשל:

 תבעה ושאתילא צברה פשע של שוועדת־החקירה בעוד עליו,
חמורה? כה בצורה זאת ונימקה מתפקידו, להעבירו

 אנחנו ״מתקשים שגיא: טענות על שלה בדוח אמרה הוועדה
 לעורר כדי בדבריו היה להאמין... נוכל לא זו... טענה לקבל

 שופטים כאשר הדעת..." את מניח הסבר אין תמיהות...
 האיש שלדעתם להגיד היא כוונתם כך, מתבטאים עדיני־לשון

שיקר.
 וקבעה: הטבח, לפני שגיא של התנהגותו את ניתחה הוועדה

 אדיש היה שהוא היא להעלותה שניתן לכך היחידה ״הסיבה
 היה תפקידו שבתוקף בנושאים, התעניינות כל גילה ולא לגמרי... ;

 הוא זו בפגישה תשומת־לב העדר גם בהם... מעוניין להיות צריך
 שגיא אלוף עדות לפי שהתקבלה התמונה ובלתי־מוסבר... תמוה
 עיניים עצימת של בולטת. ואי־איכפתיות אדישות של היא עצמו

הזרוע ראש על מוטלת היתה שלגביו לעניין אוזניים ואטימת
מה לכל היטב ולהאזין עיניים לפקוח צה״ל של המודיעינית -
והוחלט.״ שדובר -

 הפלאנגות הכנסת על שמע שכאשר לוועדה, אמר עצמו שגיא
 ״שאני הגיב? ואיך רוצחים. של בחבורה מדובר כי ידע למחנות !

 זה הזה. בנושא הצידה זז פשוט אני לא, נעלב? של פרצוף אראה
הכל." ;

 לשתוק כלומר — הצידה״ ״לזוז אדם מריץ מה תמהתי תמיד
 וילדים נשים רוצחי של חבורה שמכניסים רואה הוא כאשר — :

החידה. היתה כאן פליטים. של למחנה
שילוח. צבי כי התפרסם בעיתונות שעבר. בשבוע נפתרה היא

 אותו מגדירים היו אחרת מדינה שבכל אדם התחיה, איש
 כדי אנשים כינס המטורף, הקיצוני הימין כאיש או כניאו־פאשיסט :
השלמה. ארץ־ישראל למען חדשה ימנית־קיצונית קבוצה להקים י׳

 האלוף של שמו התנוסס בפגישה המשתתפים רשימת בראש
* שגיא. יהושע (מיל׳) :

הכל. את מסביר זה לי

 יבוא המדרכות, על מכוניות ימצאו אז ואם סביר. חודשי בתשלום
סנדלים. להם וינעיל ובעצמו בכבודו צ׳יץ׳ נא

 חוסר־הכישרון על האזרח את מענישים ראשי־העיר כאשר אך
 מהו — בהם שבחר על כעונש קנס עליו ומטילים שלהם,

מוסר־ההשכל?

בציריך לנין
 לנין סולז׳ניצין, אלכסנדר של ספרו את קראתי מסויים באיחור

גלותו. בשנות הקומוניסטי המנהיג של מרתק תיאור זהו בציריך.
 מן בחיפזון לנין הועבר הראשונה מילחמת־העולם פרוץ עם
 השנים את בילה ושם הניטרלית, שווייץ אל האוסטרי השטח

הבאות.
 שעות יום כל בילה הוא מגוחכים. די ברברים עסק? במה
 כתב ושם בבנק. פקיד כמו העירונית, בסיפריה וקבועות ארוכות
 הנייר. גבי על רק קיימות שהיו למיפלגות ומצעים תוכניות
 רובם — חברים תריסר לפני בבית־מרזח להרצות הלך בערבים
קומוניסטית הפיכה תיכנן איתם חשיבות. כל חסרי אנשים

*ובנד■ *ודי

 של יישוב לתכנן היה יכול סיכויים של מידה באותה בשווייץ.
הסהרה. מידבר בלב אסקימואים
 פרצה אלמלא קורה היה מה ״אילו״: של מעניינת מחשבה

 הרוסי, הצאר החליט אילו ?1917 בפברואר המהפכה ברוסיה
 היינו מה גרמניה? עם ולהסתדר המילחמה מן לפרוש למשל,
 היה שכינויו אוליאנוב, איליץ' ולאדימיר אחר על היום יודעים

לנין?
 גולה, קומוניסטי עסקן אי־שם קיים שהיה יודעים היינו אולי

 שהפכו ותוכניות, חוברות בכתיבת היה כוחו שכל רבים, מיני אחד
 מיפלגה אף לארגן מסוגל היה שלא אך היסטוריים, קוריוזים

קטנה.
 הוא ״כן, עליו, שומעים שהיו המעטים אומרים היו ״אוליאנוב?״

 דברים לנהל מסוגל היה לא הוא אבל רע, לא תיאורתיקן היה
בעצם?" איתו, קרה מה ולכתוב. לדבר לבקר, רק ידע הוא מעשיים.
 טיפשותם בגלל ברוסיה. פרצה המהפכה מזל. היה ללנין אבל

 זו. למהפכה הבולשביקים תרומת ואנשיו. הצאר של העילאית
אפסית. היתה בפברואר,

 האפשר ככל מהר להגיע כדי בגרונה. ההזדמנות את תפס לנין
 באוייב. נעזר הוא יפה: נראה שלא דבר לעשות מוכן היה לרוסיה

 גרמניה, את המילחמה באמצע ועבר וקרון־רכבת, כסף ממנו קיבל
 על גרמניה חיילי עמדו שעה באותה הגרמני. המטכ״ל בחסות
רוסים. והרגו רוסיה, אדמת

 הקרויה' השניה, המהפכה את שם חולל לוץסיה בשובו
 הוא למה להראות ההזדמנות לו ניתנה אז ורק מהפכת־אוקטובר,

 התגלה בציריך העירונית מהסיפריה החוברות בעל מסוגל.
 המלאכה על כמנצח מחונן, כמנהיג מעולה, כאיש־מעשה במפתיע
חדש. וצבא חדשה מדינה בניין של הכבירה
 כאשר טרוצקי. היה שכינויו ברונשטיין, לייב לגבי הדין הוא
 בשם אדם הוא מנהיגה כי בווינה ונמסר מהפכת־אוקטובר, פרצה

 מקפה טרוצקי האדון ״מה, מפורסם: וינאי קרא טרוצקי,
צנטראל״.

 שיחק טרוצקי, שם ישב גלות של ארוכות שנים במשך ואכן,
 רוסי מהגר עוד ותוכניות. מאמרים כתב הרף, בלי התווכח שח־מת,

ביקורת. למתוח רק שידע
 זה טרוצקי התגלה ממחולליה, היה שהוא המהפכה, אחרי
 באחת אותו והנהיג האדום, הצבא את יצר הוא גדול. כמצביא

 הבולשביקית הארץ כאשר ,20ה־ המאה של הקשות המילחמות
 הוביל הוא כיוונים. מארבעה עליה עלה והאדיב הקיר, אל נלחצה

הגדול. הניצחון אל חסר־תיקווה ממצב הצבא את
 את כילו הארצות מכל מהגרים כמה — אלה שניים ולעומת

 מסוגלים הם מה להוכיח בהזדמנות זכו לא ומעולם בגולה, ימיהם
 הקאריירה את סיימו הארצות בכל אנשי־אופוזיציה וכמה לעשות?

 את להוכיח אפשרות מכל רחוקים ובדיבורים, בכתיבה שלהם
 הגיעה לא שעתן אשר בריעות שדגלו מפני מעשית בעשיה עצמם

לחלוטין? נכונות היו שאולי אף —

 למרות זה. מסוג רבות מחשבות מעורר סולז׳ניצין של סיפרו
 הדתי־קנאי־לאומני, לגבול מעבר קיצוני. אנטי־קומוניסטי שהוא

שינאה. בלי ספרותי, בכישרון לנין האיש את מתאר הוא
 ענה: והוא מברית־המועצות, אחר מהגר באוזני כר על תמהתי

 הוא אין בספר ולנין! סולז׳ניצין בין רב דמיון יש מתפלא? אתה ״מה
עצמו!״ את אלא לנין, את בעצם, מתאר,

המערות אנשי
 באיזור המערות מן היזהרו־נא למטיילים: אזהרה ברדיו שמעתי

 להיות עלולים המערות פיתחי השנה של זו בעונה בית״גוברין.
ולהינזק. פנימה ליפול ואפשר בצימחיה, מכוסים

נזכרתי.
לאומי. לגיבור כמעט הפכתי איך נזכרתי

 הרעיון נולד איך יודע איני מילחמת־העצמאות. באמצע היה זה
 הוא מאיתנו. אחד של במוחו שצץ או מלמעלה, בא הוא אם —

בית־ג׳יברין. מערות סביב סובב
 כדי כוחות לשם ששלח המצרי, הצבא בידי אז היה חברון איזור
 מיפקדה להיות אמורה היתה בית־ג׳יברין הירדנים. את להקדים
מצרית.

 היום במשך להסתתר בלילה, זה לאיזור להגיע היה הרעיון
 את ולבצע באיזור, סיור הבא בלילה לערוך המערות, באחת

 קצינים כמה לחטוף היתה הכוונה השלישי. בלילה הפעולה
שלנו. לקווים הרביעי בלילה אותם ולהביא מצריים,
 או מלמעלה אישור עם פרטית, יוזמה להיות צריכה היתה זאת

 בחרנו המפות. על איש, ארבעה־חמישה של קבוצה דגרנו, בלעדיו.
 רשימה חיברנו בהכנות. התחלנו מתאימה. לנו שנראתה במערה

למשימה. ומזון ציוד של
לזה שם והוא למישהו, נודע העניין אולי קרה. מה זוכר איני

קץ•
 לגיבורים הפכנו ולא לפועל, יצאה לא הפעולה — פנים כל על

 במערות לבקר חשק כל לי ואין חי. אני זאת, לעומת לאומיים.
־ בית־גוברין.

הר ד שר צאצאו
 נצרתי עורך־דין לאחרונה התפרסם אש״ף עם המגעים רקע על
 לשלום. המתקדמת הרשימה ראשי עם נמנה הוא ד׳הר. כאמל בשם

 מההיסטוריה לקטע חיה תיזכורת גם אלא מרשים. גבר רק הוא אין
 האישים אחד של צאצא הוא שמו. שמרמז כפי הזאת. הארץ של

הגליל. שליט אל־עומר. דהר הארץ: בתולדות ביותר הססגוניים
 בדווים של אחרים שבטים כמו מחג׳אז. המישפחה מוצא

 ד׳הר נולר שם בגליל. והתיישבה לארץ עלתה היא ערב, מחצי־האי
מלכות. על וחלם הצעיר

 את וחידש טבריה את כבש צעיר, כאיש בערר, 1730 בשנת
 היהודי האציל על־ידי כן לפני שנה מאתיים שהוקמו ביצוריה,
 נשיא. יוסף דון מליסבון,

 והפך ליהדות שחזר בן־האנוסים
 התורכי. הסולטאן של חביבו
 אליו, היהודים את קירב ד׳הר

 גם הוא לטבריה. אותם ומשך
 הגליל. תושבי שאר עם היטיב

 וכך ולרווחתם, לפרנסתם דאג
 איתנה כלכלית תשתית הקים

מעשיו. להמשך
 ויותר שנה חמישים במשר

 תחילה הפסק. בלי ד׳הר לחם
 וכמעט בעלי־שכם, את מיגר

 אחר־כך עירם. את לכבוש הצליח
 שליט על ארוכה מילחמה קידש

 ימי קרב בין־השאר וניהל דמשק,
 לפני שעמדו הביצורים, את והקים עכו את כבש הוא בים־כינרת.

נפוליון. של המצור בפני המאה סוף
 ועד מראש־הניקרה בגליל, מעין־ממלכה שהקים אחרי
 עם ברית כרת הוא יותר. רחבה לזירה עיניו את דהר נשא טנטורה,

 כאשר רמשק. את כבש בעזרתם בתורכים, שמרדו מצריים, שליטי
 בתורכים, ללחום שבא רוסי, צי הארץ חופי מול לראשונה הופיע

 צי של כוחו את ניצל הוא העניין. חשיבות את להבין דהר השכיל
 במרבית שלט פריחתו בשיא צידון. את כבש ובעזרתו תום, עד זה

 ידע גם הוא ודרום־לבנון. המערבית ארץ־ישראל של שיטחה
 בהנהגת הדרוזים על לגבור כדי שבדרום־לבנון בשיעים להיעזר

בדרכו. שעמדו ג׳ונבלאט. מישפחת
 התורכי הצי בו. בגדו ובעלי־בריתו בניו מר. היה דהר של סופו

העיר. מן להימלט שניסה בשעה נהרג דהר עכו. את כבש
 בכל שבנה מיבצרים שרידי רבים. זיכרונות אחריו הותיר הוא

 היה היהודים בעיני נאור. כשליט ומוניטין הגליל, רחבי
וידיד־אמת. בעל־חסות

 ״אציל הכינוי את כיום לו להדביק שניתן מישהו יש אם
 דבריו לדבר, ממעט הוא צאצאו. ד׳הר, כאמל זה הרי פלסטיני״,

 גון־עורו אמיתי. מנהיג של הכאריזמה לו ויש תמיד, שקולים
 המישפחה, של הבדווי המוצא על האלה, הדורות כל אחרי מעיד,

 של מאמציו פרי הגליל, ברחבי רבית באדמות עדיין המחזיקה
אל־עומר. ד׳הר

 ביחסיו שנודע זה. שליט של שצאצאו מיקרה רק זה האם
 שני בין השלום למען כיום פעיל הארץ, יהודי עם החיוביים
העמים?

צייץ סגדרי
 להנעיל ממליץ אני לבני־אדם, סנדלי־דנוור מישהו ימציא אם

תל־אביב. עיריית ראשי את תחילה בהם
 את לתל־אביב מביאים הם אותנו. להנעיל רוצים הם בינתיים

 הגבוהה העיר שם על סנדלי־דנוור, הקרויה השטנית, ההמצאה
 גלגלי את לנעול מבקשים הם זה במיתקן בארצות־הברית. ביותר -
אחרים. אסורים ובמקומות המידרכות על החונות המכוניות ■

 שמירת על מדובר כאן סבירים. בגבולות חוק, שמירת בעד אני
בלתי־סבירים. בגבולות החוק :

— מותר במקום אותה להחנות מבעל־מכונית לדרוש אפשר
אין. הצער, למרבה בתל־אביב, מותר. מקום יש אם

 שני מטר. חמישים של ברדיוס הוקמו, שבו באיזור גר אני
 העיריה באישור הכל ומועדון־לילה, סופרמארקט בתי־קולנוע, !
 כל תפוסים בקיץ, היום, בשעות אחד. מקום־חניה אף בלי והכל ;

 דאג לא שאיש בים, המתרחצים של המכוניות על־ידי הכבישים
באי־הקולנוע. על־ידי תפוסים הם ובערבים למקומות־חניה, להם :

בעיר. רבים באיזורים שורר דומה מצב
 יום־עבודה אחרי במכוניתו, הביתה החוזר אדם יעשה מה
הגג? אל אותה יעלה הביתה? אותה ויקח המכונית את יקפל מפרך?

 (שהיא הרחבה המידרכה על אותה להחנות אלא ברירה לו אין
 של והולך המצטמצם למיספר שדרוש מכפי רחבה יותר הרבה י

בעלי־סנרלים. יבואו ואז הולכי־רגל).
 הייתי הפרת־חוק? של תופעה מול אבירי־העיריה יעשו מה
 חניוני־חינם יתקינו למקומות־חניה. כל קודם ידאגו־נא אומר:

חניונים לפחות או ורחובותיה, העיר לכיכרות מתחת לתושבים :

שגיא

דהר
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