
מכחכים

 רחוב תל־אביב, והמיגהלה: המערבת ♦ הישראלי החדשות שבועון הזוד, ,.העולם
 ♦ אבנרי אורי הראשי: העורך ♦ 136 תא*דואר .03־232262/3/4 מל. ,3 גורדון

 סדגוסטי ענת מערבת: רכזת ♦ שנון יוסי תבנית: עורך ♦ איתן דוב עורך־מישנה:
 דפוס: עורך ♦ מל צבי צפריר, ציון מערבת: צלמי ♦ נוימן גיורא כיתוב: עודך ♦

 ♦ זכרוני רפי המודעות: מהללך! ♦ סימון אברהם המינהלה: ראש ♦ שביט יפתח
ומגדל הומה רה׳ ת״א, בע״מ, החדש״ ״הדפום הדפסה: ♦ בע״מ הזה״ ״העולם המו״ל:

^ / ׳,י
 על כראוי הגנתי שלא בטענות אליי באו

קסטנר. רצח על האמת הראל, איסר של סיפרו
 את חרש וישנים, חודשים במשך איש ״ישב

 ספר כתב הזה. העולם של הישנים הגליונות
 טרח מהשבועון, מקטעים כולו כמעט המורכב

 מתעלמים כמעט ואתם — שלם סיפור וחיבר
טענו. מזה?"

 שוב לחזור חשק לי היה שלא היא האמת
 קוראיו רוב שנולדו לפגי שאירעה לפרשה

 שהיתר- כבל מרתקת הזה. העולם של הנוכחיים
במקומי. זאת לעשות מישהו התנדב למזלי אר

 מצליח איש־עסקים כיום מסיס, אלכם
 הזה העולם של בכיר כתב היה בענייגי־קולגוע.

 בזיכרון גחון גם הוא הדברים. קרו שבהן בשנים
טוטאלי.
י . דברה־: הנה

 המוסד. ראש שהיה מי הראל. איסר(״הקטן״}
 בכתיבת מוסינזון יגאל עם להתחרות יכול

 עצמו מוסינזון חסמב״ה. נוסח סיפורי־מעשיות.
 אותו זרוק את כשכתב הראל. של בשירותו עבד

 התיאטרון בימת על (וירד) שעלה לכלבים.
 כתב־שיטגה בולו ושהיה הבימה. הממלכתי

הזה. העולם נגד מוזמן
 הגדול בביתו הקטן איסר יושב עכשיו

 נוסח בדיות ובודה תל־אביבית פאר בשכונת
 ושמואל אבנרי אורי חבורת־סוד־מוחלנדבהחלט.

קסטגר. ישראל את רצחו תמןר
 רימון, השבועון חרש: סיפור אינה זו מעשיה
 כבר 4<כן טנאי שלמה המשורר של בעריכתו

 נכתב לא מה סיפורי־הראל״בהמשכים. את פירסם
 רצח הזה העולם שירותייהביטחון: במימון שם.
 חטף ברית־המועצות; לטובת ריגל קסטנר: את
ועוד. תבור. אלי את

הלפרין! הראל(אז איסר הגה הראשונה בפעם
 (היום חרותי כשיעקב שלו. עלילת־הדם את

 ישב ואמיד) מצליח פרקליטיקרקעוודכבושות
 לרצוח שרצתה המחתרת כ״ראש הש׳׳ב, במרתפי

 קססנר״, ישראל את ורצחה דאלס פוסטר ג׳ון אח
 המנוח השופט באוזני הראל איסר של כעדותו

המחוזי. נית־המישפט נשיא אז בר־זכאי,
 הצעה כשבפיו הראל בא תרותי יעקב אל
 אבנרי שאורי האומרת הצהרה על. ״חתום מפתה:

 ובתמורה המחתרת, בראש עמדו תמיר ושמואל
 בחודש בהריון, אז (שודתה אשתו את נשלח

 המישפט, אחרי ומייד לארצות-הברית. התשיעי)
אליה.״ להצטרף תוכל

 או במחתרת השתתפות מאשמת חרזתי(שזוכה
 על־כך סיפר הוא התפתה. לא בראשה) עמידה
 בית־המישפט ונשיא אל״מ אז שהיה לאביו.
 לבנו, האמין לא הרותי־־אב לעירעוריס. הצבאי

 פרוקצ׳ה. לעורך־הדין האשמותיו את סיפר אך
 הטיל ופרוקצ׳ה עורכי־הדין, הסתדרות יו״ר שהיה

 לחקור: המנוח דוזגבלוס אריה עודך־הדץ על
 הבן. לחרותי להאמץ שיש העלתה החקירה

 ברא״ז. יצחק לעורר־הדין זאת סיפר רוזנבלום
 בכוונה בתל־אביב. בית־המישפט שופט היום

 שעסקתי חברו. לי, זאת יספר שברא׳׳ז ברורה
הזה. בהעולם בכיר ככתב הפרשה בכיסוי

 דרש בעיתוננו עלילת־הדם מפירסום כתוצאה
 בית* של הסגורה בישיבה להשתתף תמיר שמואל

 הקטן. איסר של לחקירתו שנועדה המישפט.
 המדינה) הקמת מאז הראשונה (בפעם שהסכים
את למנוע נואש במאמץ בבית־המישפט, להופיע

 בר־ השופט חרזתי. יעקב של בערבות שיזזרורו
 אבנרי. לאורי ואיפשר מאיסר התרשם לא זכאי

 פרת לעמנואל מעריב) כתב (אז ת לאורי לי.
 (עיתים) קיפד וליעקב אחרונות) (ידיעות

הסודית. בישיבה להשתתף
 המחוז פרקליט השופט לפני הציג איסר את
 בבית־ בעצמו הושב (שלימים בר־אור יעקב

 עודה היה לא מעולם כי שהתגלה אחרי הסוהר,
 כמה בדה הקטן שאיסר אחרי הישיבה, בסוף דין).

 את השופט שיחרר מליבו, נוספים סיפורי״בדים
 עד — המיסדרון לאורד חופשי שפסע חרותי,
 הפעם בלשי-המישטרת על־ידי בסופו שנעצר
בלתי-חוקי. כרוז הפצת באשמת

 הבלים, הבל — קוהלת שאמר כפי בקיצור:
השמש. תחת חדש אץ הבל, הכל

 איסר חדש־. זאת בכל היה אחר־כן, שהיה מה
 את תטפו אנשיו מטרפו. להרפות רצה לא הקטן

 ליד עזוב בבור )1958(אותו החזיקו תנור, אלי
 ממנו להוציא וניסו תל-אביב בצפון רדינג תחנת

 עמדו אבגרי ואורי תמיר שמואל כי כתובה הורעה
 לייחס ניסו הפעם, מזוייגת. מחתרת בראש

 השמית(שתמיר הפעולה מיפגשי את למחתרת
 רביעי יום מדי שהתקיימו בה). חבר היה לא כלל

בתל־אביב. הרלינגר בקפה
 לא הבדיין רב־המרגליס של זה נסיון גם

 שר־ חברו, אל מיהר תבור אלי של אביו הצליח.
 בתובה הבטחה שקיבל רוקח, ישראל הפנים
 — הש״ב בידי אינו תבור אלי כי בן־גוריון מדויד

 אם בעדותו. להשתמש איסר היה יכול לא וכך
תכור. של בידו, היתה

 תיסכולו את כזר- תשאר מתוסכל, היה איסר
 את וחטף לארגנטינה כשנסע קלה, לשעה הסיח

 נרצח קסטנר לדץ. להביאו כדי אייכמן, אדולף
 אחרי לרגל שנשלחו הש״ב, של סוכנים שני בירי
 מועד שהיה ומתוסכל. מיסכו אופה מנקס, יוסף

 אותן ״מנלוד היה שהש״ב ״מהתרות״ להקים
 של הילדותיים שגיבוריו כשם נפלאה. בקלות

 אויביהם את בספריו מחסלים מוסינזון יגאל
תליאביב. של בתעלות־הביוב

 שילם מוסינזץ יגאל בגימלאות. איסר עכשיו
 חפים־מפשע, לאזרחים שגרם העוול מתיר את
 סיפורי-המעשיות אל וחזר ממושכת לגלות יצא
 לכתוב יכול אינו איסר — והמצאותיו שלו

 הוא —י ודומיו בר־־זוהר כמיכאל סיפרי־עלילה,
 עלילות־דם. בחיבור לעסוק נפשי צורר מרגיש

 קסטנר את שרצחו שמר, ודן אקשטיין זאב
 קטן חלק ריצו מעטות, שעות אחרי ונתפסו

 הקטן איסר של כסא־מאשמיס על מעונשם.
תמיר. ושמואל אמרי אורי הושבו

 למחנה איסר את שולחים היו בברית־ד,מועצות
 אינה מדינת־ישראל פסיכיאטרי. טיפול של

 אנו — אסיר־ציון איננו ואיסר ברית־המועצות,
 להיות צריכה כולה מדינת״ישראל אסיריו.

 פעילים אינם ודומיו הקטן שאיסר אסירת־תודה,
ובש״ב. במוסד עוד

 לא המוסד את איסר שעזב מאז ופלא: הפלא
 הזה. העולם של אחת ״מחתרת״ אפילו התגלתה

 מי וגם קסטנר את רצח מי לנו גילה איסר אך
רימון. את מימן

 לגילוי עתה מחכים אנו איסר. לד רבה תודה
הפלמ״ח. את פירק מי נוסף:

)3 מעמוד (המשך
 מאחרי המסתתרת מההיסטריה מחדש תמיד נדהם

 עיסקו זה מה העישון. נגד המאורגנים המסעות
 גדול ילד כבר אני מעשן. אני אם מישהו של

לי. רע ומה לי טוב מה לבד ויודע
 העישון נגד החכמים כל כר, יימשד זה אם
 הם מה לימי־הביניים. מעט עוד אותנו יחזירו
 נהגו, אלה היפאנים? את לחקות אולי רוצים?
מעשנים. לכלוא ,15ה־ במאה
 במאה נהגו, אלה הרוסים? את לחקות אולי, או,

 לא אשר מועדים, מעשנים להורג להוציא ,16ה־
אחדות. אזהרות אחרי לעשן להפסיק ניאותו
 השתכנעו, אלה התורכים? את לחקות אולי או,
 מקטין וגם לעקרות גורם העישון כי ,17ה־ במאה

 הורו הם ולכן חייליהם, של הקרבי הכושר את
 המעשנים. את לתלות

הזאת. בארץ לעשן תנו דחילכום,
רחובות איתן, דויד

• • •
שלום ואין ם1שר שמם,

בתל״ ברבי-קומות החיים הווי על
אביב.

 ארידור, יורם של השפע בימי פיתתתני, אשתי
בשכונת־מגורים רב־קומות בבניין דירה לרכוש

 מעשה מתפתלים, קווים כמה של השירבוט אם
 קיבאלצ׳יץ', ולאדימיר המכסיקאי הצייר של ידיו

 נחשב אישי, יומן במדורו, אבנרי אורי הביא אותו
קוגללאגר. אני אז ארוטי, ציור

תל-אביב ביין, עזריאל

 לעיין נא כדורי, מיסב היא המילה •
 (ראה קיבאלצייץ׳ הצייר של נוסף בציור

 בעיני ארוטי ייראה זה ציור אולי גלופה)
ביין. הקורא

• • •
שד ארגבמס

העכבישים
שובעה ידעו שלא שליטים על עוד

ואילך). 16.4.86 הזה (העולם
 הקיסר אחת: לעובדה לב לשים הראוי מן
 לו לאסוף מאנשיו ביקש אשר אלגבלוס, הרומי

 סתם היה לא קורי־עכבישים, של טונות חמישה
ילד. הכל, בסד היה, הוא שובעה. ידע שלא שליט

 הכוהן להיות נבחר הוא צעיר נער בעודו
 14 ובגיל הפיניקי, אל־השמש פולחן של הגדול
 רומי. קיסר הוכרז ומשהו

שנים שלוש בדיוק מעמד החזיק העסק

ארוטי זה אולי

 חדש: עולם לפניי נתגלה מאז תל־אביבית. צפון
 למברכהו שלום משיב ע^ינו הישראלי עולם

בשלום.
 הישוב, מן אדם כל וכמו למעלית, אני נכנס

 לעיתים רק אך בה. למצויים שלום מקדים אני
שלום. לי משיב מישהו ביותר נדירות

 מעריך הייתי מדוייקת לא בסטטיסטיקה
 הצלחתי לא זה בבית מגוריי שנות ארבע שבמשך
 יותר במעלית מנוסע/ת שלום אמירת להוציא
בשבוע. אחת מפעם

 לה. הסבר כל לי ואין מדהימה, תופעה זאת
יחכימוני. הקוראים אולי

 מייד להודיע מבקש אני אי־הבנות, למנוע כדי
 תמיד! אני כזה; נראה וגם טהור אשכנזי אני כי

 אני' מפניי: נוצץ האפטר־שייב למישעי: מגולח
 מצוחצחות•! נעליי הישוב; מן כאדם לבוש תמיד

 מיקצוע׳ בעל אני כי יודעים מניח, אני ושכניי,
תל־אביב הרץ, משה מכובד• חופשי

בלבת
(העו מסויימות במילים שימוש על
).22.4.86 הזה ל□

ניגע, הוא האם הזה! העולם לעורך קרה מה
 שלו, האחרון הנדון במדור בכלבת? וחלילה, חס
 הוא לוב, על האמריקאים התקפת על דן הוא בו

הכלבים. מעולם דוגמות להביא מפסיק אינו
 של מובנו כאנדר־דוג(אומנם מתואר קד׳אפי

 הכלב זה אבל קורבן, הוא באנגלית, זה, מושג
 הבריטי הבולדוג בקרב־כלבים); שמתחת, המובס,

 לכלב ואנחנו האמריקאים) פודל(של לכלב הופך
 דאקל) כלב של זנבו בציטוט: דיוק דאקל(ליתר

תל־אביב בליץ, כרמלה האמריקאים. של

 קיבאלציץ
קזגדלאגר רא זה

(העומכסיקאי צייר של יצירותיו על
).16.4.86 הזה לם

 של הקורים כמו בערך חודשים, ותישעה
 עליו קמו 18 בן בהיותו כי שלו. העכבישים

 בן־ את במקומו והכתירו נפש ורצחוהו חייליו
 לכן קודם ביקש אותו סוורוס, אלכסנדר דודו,

 גם שגיונותיו, שאר בין שנהג, — אלגבלום
להורג. להוציא — אדם קורבנות להקריב

ירושלים בילצקי, עודד

הלב על יד עם
אבידן. לילי של מדורה על

 לא להצטדק, רוצה לא להתנצל, רוצה לא
להתחסד. רוצה

 * חושבים לא אתם הלב, על היד עם אבל,
 על לי תסלחו בעצות, מגזימה אבירן שהגברת
שלה? המתירניות הביטוי,

פתח-תיקווה ברנשטיין, עדה
 11 ^■■■■•■*■■■■^■■יייייייייייייייי■^
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 בהעולם שלמובאות דומה לעיתים
 טוגות והן עצמן משל חיים יש הזה

למשל, כך, רגות. לשנים ושימושיות
מס המקים מנהלי היו להניח יש

 שאמר מה עם שעבר. בשבוע כימים,
 צוטט שהוא בפי אחרת, פרשה גיבור

 השבוע שהופיע הזה, העולם בגליון
שנה. 25 לפגי

 המפקח ההר, יחזקאל אמר וכך •
 לאתר ישראל, מישטרת של לשעבר הכללי

 עדות־שקר: מתן נעוץ שהורשע
 הסוס, על אתה עוד כל שלנו, ״במדינה
 הסוס. מן נופל אתה כאשר לך: משתחווים

 עושים לגמרי. קבור אתה ובאשר בך: בועטים
־ים־סרטר לך

2539 הזה העול□4


