
הנשיא ד1כב אנא,
טחן. יוסף של דינו את להמתיק לבקשה קולי את מצרף אני
 השגרירות על־ירי יתורגמו לא אלה שדבריי מקווה אני

 נשיא מובארב, חוסני של שולחנו אל ויגיעו בתל־אביב המצרית
מצריים. הערבית הרפובליקה

 סמים הברחת טחן. הורשע שבו הפשע בחומרת מקל איני
 נועדו הסמים אם כמובן חשוב ולא נתעב, מעשה היא קטלניים

ישראליים. או מצריים לצרכנים
 כל זה. לפשע יאה עונש כל

עונש־המוות. מלבד — עונש
לעונש־המוות. מתנגד אני

 שריד חוקי, רצח בו רואה אני
 מוריד הוא ברבאריות, מתקופות

 התגלמות — המדינה את
 דרגתם אל — התרבותי הציבור

עצמם. הפושעים של
לעונש־ מתנגד אני לכן
מיקרה. ובכל מקום בכל המוות

 עונש־מוות להטלת מתנגד אני
מבריחי־ ,רוצחים על בישראל

 על וגם ואנסים, סמים
״מחבלים".

 אחרת, מדינה על דעתי את לכפות זכות כל לי שאין יודע אני
 והיא בעונש־מוות, עדיין דוגלת מצריים שונות. תפיסות לה שיש
 פושע בין הבדל אין המצרית, מהבחינה מקומיים. פושעים תולה
זר. פושע לבין מצרי

 מצרי פושע של הוצאתו־להורג כי יתכן הבדל. יש אולם
 הוצאתו־ אבל המצרי. העם של הל|ולקטיבי הרצון את תואמת
 הקולקטיבית התפיסה את תואמת אינה ישראלי פושע של להורג

הישראלי. הציבור של
בכך. להתחשב הנשיא כבוד את מבקש אני

 השלום העמים. שני בין היחסים של עדין בשלב נמצאים אנחנו
 הבנה להרבה אהבה, להרבה טיפול, להרבה הזקוק רך, צמח הוא

הדדית.
 מקובל שאינו בעונש מובהק, פושע גם ויהא ישראלי, הענשת

טעות. תהיה — נגדו יתקומם הישראלי ושהציבור בישראל,
 טונה אלינו להבריח שניסה מצרי, פושע בישראל נתפס אילו

 דרושה זו מבחינה למוות. כאן נדון היה לא הוא ־ הרואין של
הדדיות.

 ישראלי של דינו את להמתיק כדי אומץ־לב דרוש כי יודע אני
 על־ידי ובוודאי במצריים, רבים על־ידי תותקף ההחלטה דווקא.
 האמיצה וההחלטה טועים. הם אולם המצרי. השמאל אנשי ידידיי,

הנבונה. ההחלטה גם היא
 לא־ זאת הוכחת כבר הנשיא. אדוני אומץ־הלב, חסר לא לך
 עליך ותבוא זה, במיקרה גם בו שתשתמש מקווה אני פעם.

הברכה.

ביריחו אי־סדרים
 של השנתי הדוח על בוויכוח בכנסת כשהשתתפתי פעם,

קטן. סיגנוני בתרגיל השתעשעתי מבקר־המדינה,
 מספר־יהושע: פסוקים כמה וקראתי התנ״ך את לידי לקחתי

 בן־ בן־זבדי בן־כרמי עכן ויקח בחרם. מעל בני־ישראל ״וימעלו
 ה׳ ויאמר בבני־ישראל... ה׳ אף וייחר החרם, מן למטה־יהודה זרח
 ציוויתי אשר בריתי את עברו וגם ישראל ״..חטא יהושע: אל

 שמו וגם כחשו, וגם גנבו, וגם החרם, מן לקחו וגם אותם,
 את ויקרב הזרחי, מישפחת את (יהושע) וילכוד בכליהם׳...
 לגברים ביתו את ויקרב זבדי. ויילכד לגברים, הזרחי מישפחת

 חטאתי אנוכי ,אומנם ויאמר: יהושע את עכן ויען עכן... ויילכד
 אדרת־ בשלל ואראה עשיתי. וכזאת וכזאת ישראל, אלוהי לה׳

 שקלים 50 אחד, ולשון־זהב כסף שקלים 200ו־ טובה אחת שינער
ואקחם.׳ ואחמדס מישקלו,

 וירגמו הזה', ביום ה׳ יעכרך עכרתנו ,כאשר יהושע: ״...ויאמר
 באבנים. אותם ויסקלו באש אותם וישרפו אבן, ישראל כל אותו

הזה״. היום עד גדול גל־אבנים עליו ויקימו
מבקר־המדינה? של בדוח נראית זו פרשה היתה איך

 אירעו ביריחו בשלל־המילחמה כטיפול כי העלתה ״הביקורת
 מלוא את רשם לא הפקידים אחד כי הסתבר מסויימים. אי־סדרים

 הביקורת מסויימים. חפצים עימו נטל כי חשש ויש כראוי, השלל
 בלתי״תקין למצב מנהל־המחלקה של תשומת־ליבו את היפנתה

 ננזף, הנדון הפקיד בעתיד. הנוהלים לתיקון הבטחה וקיבלה
נעלמו." החסרים ."פצים

 וקודמו הוא נחמד. איש הוא שמבקר־המדינה היא הבעיה
 יצחק מוזס. זיגפריד נחמדים. אנשים כולם — וקודמי־קודמו

כולם. נחמדים מלץ. יעקב ועכשיו טוניק. יצחק נבנצאל.
 היו לא וכלל. כלל נחמד איש היה לא התנ״כי המבקר ואילו

 גנב, לגנב קרא הוא בלתי־תקין׳׳. ו״מינהל ״אי־סדרים" אצלו
 הדוח סבו. ובשם אביו ובשם בשמו לו קרא — אותו תפס וכאשר

לדורות. שנשאר גל־אבנים, בצורת היה
 למי סקילה עונש ולהנהיג ההם, לימים לחזור מציע איני

 את גם לנטוש מציע אני אבל מינהליים. לאי־סדרים שאחראי
מבקרים. הקרויים הנחמדים האנשים של מינהגם
 אי־ המבקר של השנתי הדוח חושף שנים 40ל־ קרוב מזה
 ומשנה האחראים. אי־זיהוי ותוך עדינה בשפה וליקויים, סדרים
השמיים. ללב עתה עולה שהצחנה עד המצב, החמיר לשנה

 ובו בו, תלוי זה אבל בשינויים. הצורך על דיבר החדש המבקר
 שופט: היה כאשר שעשה מה ויעשה נחמד, להיות שיפסיק בלבד.

עונש. להם גזר האשמים, את הרשיע פרשה, חקר
 חולש כשהוא וחומר קל ציבורית, במישרה המחזיק אדם כל

לזהות יש אדם, סרח אם באחריות. לשאת חייב הציבור, כספי על

 אחראי הוא אם ראוי. עונש עליו ולגזור ובתוארו, בשמו אותו
 ולהטיל בשמו לזהותו יש אז גם בלתי״תקין, ולמינהל לאי־סדרים

האחריות. את עליו
 מחייך. כשהוא רק שיניו את החושף למבקר זקוקים איננו

 למישחת־שיניים. חיה פירסומת להיות צריך אינו מבקר־המדינה
לנשוך. כדי שיניים לו דרושות

דחשוקקי חשק די אין
 הזה העולם חשוגי. אחד על כותבים בארץ העיתונים כל
 טועים. העיתונים כל חשוקקי. עדנאן על כותב

 לי. אמר חתנו מאוד: פשוט יודע? אני איך
 לשימעון בניגוד סוחרי־נשק. עם חברתיים יחסים מקיים אינני

בניגוד ובחו״ל. בארץ ושם, פה חשוקקי עם נפגשתי לא פרס,

אבנר■ אוד■

 שנפוץ מאז הימורים. של בקאזינו עימו הייתי לא ניר, לעמירם
 בפרשת התגלה כאשר שנים, 15 לפני בעולם לדראון שמו

 מיליונים, עשרות לכיסו שהכניס שוחד, של כרב־אמן לוקהיד
חשוקקי. עם להתרועע משתוקק אינני

 ערך במצריים, לראשונה ביקרתי כאשר שנים, 10 לפני אבל
 של חתנו שזהו לי ואמר סימפאטי, צעיר עם היכרות מצרי ידיד לי

 את לי לרשום הידיד מן ביקשתי גם ההזדמנות באותה חשוקקי.
נכונה. אותו לאיית משתדל אני ומאז ערביות, באותיות השם

 לשרות הצטרף הוא הסונית. העדה בן לבנוני, היה הצעיר
 מה גילה ואז שני, מזכיר לדרגת והגיע הלבנוני הדיפלומטי

 השתייכותו על־ידי מוגבל שלו הג׳וב לבנוני: כל שמגלה
 מקומו את לתפוס יכול אינו סוני, או שיעי מוסלמי, שום העדתית.

כשגריר. מארוני נוצרי של
 על ולהילחם ללבנון לחזור ברירה: המוכשר לצעיר היתה

 דת הבדל בלי שיוויון הלבנונים לכל שיהיה כדי המישטר, שינוי
 סעודית צעירה הכיר הצעיר פרטיים. לעסקים לפרוש או וערה,

 — בדיוק זוכר איני חשוקקי, עדנאן של אחייניתו או בתו —
המרחב. רחבי בכל מצליח לאיש־עסקים במהרה והפך

 שכונת־ בזמאליק, ישן ארמון היה זה לביתו. אותי הזמין הוא
 לרוב, משרתים שם היו קאהיר. שבלב באי הוותיקה היוקרה

הא ושאר יקרים ושטיחים רהיטים יקרי־ערך, וחפצי־אמנות
טוב. ויסקי גם היה רב. עושר על המעידים ביזרים
״חשוקקי". על כותבים אנחנו מרוע להסביר כדי בא זה כל

 על (בערבית) כותבים בלבנון עיתונים כמה שגם מוזר
 באירופה, המקובל הלועזי הכתיב את לוקחים הם ״חשוגי".

 בעצם. התורכי, הערבי(או השם את לערבית בחזרה ומתרגמים
עושי־כפות). בתורכית: השם פירוש מתורכיה. המישפחה מוצא

היערות אנשי
 מעשי־זוועה. לכמה עד־ראייה הייתי מילחמת־העצמאות בימי

 וזקנות זקנים הורגים הנוער, ממיטב טובים, בחורים כיצד ראיתי
 שונים. דברים ראיתי מטרים. שניים־שלושה של ממרחק ביריה,

 שהוחרם המטבע, של השני הצד בסיפרי דיווחתי מהם כמה על
כך. בשל

 יעשו מה עצמי: את שאלתי המילחמה במהלך קרובות לעיתים
 אחרי המילחמה? לכשתיגמר אלה, מעשים העושים הבחורים,

נורמאליים! לחיים לחזור יוכלו לא לעולם הרי שעשו, מה שעשו
 אזרחים הפכו הם חזרו, והבחורים המילחמה נגמרה והנה
 פעם מדי אוהבים. אבות נאמנים, בעלים שומרי־חוק, הגונים,
 בחור סימפאטי, נורמאלי, איש שהוא וראיתי הם, באחד פגשתי
כארז.

 בסרט־ מיוחדת בדריכות בטלוויזיה השבוע צפיתי משום־כך
 לוחמים תיאר הוא רדופים. גיבורים המצויין, הבריטי התעודה

 מעשי־זוועה, שם שביצעו אחרי מווייט־נאם, שחזרו אמריקאיים
 אל ברחו הם הנורמאלית. בחברה בחזרה להשתלב הצליחו ושלא

 כמתבודדים, שם וחיים ארצות־הברית, צפון־מערב של היערות
כולו. העולם ואת בני־האדם את עצמם, את שונאים כשהם

 סיפורים היו בפיהם מהם. ארבעה לראיין הצליח הבריטי הצוות
הוכשרו אלא נוראים, פשעים רק ביצעו לא הם מסמרי־שיער.

 ארצות־הברית וצבא מיוחדות, ליחידות התנדבו הם במיוחד. לכך
 הרגו הם לחיות־אדם. להפכם כדי גדולים מאמצים השקיע

 יושביהם, על שלמים כפרים השמידו ואף וילדים, נשים בסיטונות
 גם לי, שידוע כמה עד לקומוניסטים. אלה פשעים לייחס כדי

זוועות. לבצע במיוחד אומנו לא הנאצי הס״ס חיילי
בחברה? לאחר־מכן להשתלב הצליחו לא מדוע

 שבוצעו הזוועות כל על שיעור לאין עלו שביצעו הזוועות
 הודרך לא מאיתנו איש במילחמותינו. הצדדים) שני (על־ידי

 הגיעה לא שלנו מילחמה שום כאלה. מעשים לבצע במיוחד ואומן
וייט־נאם. למילחמת ובאכזריותה באורכה
 מילחמת־ אחרי הבדל. עוד יש עצמו, הסרט שמסביר כפי
 הציבור על־ידי החוזרים הלוחמים התקבלו השניה העולם

 בתום אנחנו התקבלנו גם כך אהובים. כגיבורים האמריקאי
 הציבור מיטב על־ידי התקבלו וייט־נאם לוחמי ואילו מילחמתנו.
 תינוקות?" להרוג היה זה ״איך בשינאה. או בדממה האמריקאי

פניהם. את שקיבלה ההכרזות, אחת אמרה
 פשוטה היתה אלה אנשים של להתנהגותם הסיבה כי יתכן אך
 לאיינזאץ־גרופן שדמו כאלה, ליחידות הצטרפו אם יותר.

 האימונים פסיכופאטים. מלכתחילה שהיו להניח יש הנאציות,
 שלהם. הפסיכופאטיה את הגבירו אך שעשו והמעשים שעברו

 מתחבאים שהם טוב מסוכנים. מופרעים היו הביתה כשחזרו
ביערות.

1ת1ימ כולם
 השבת כניסת אחרי שבוע. מדי השבת את מחללת הטלוויזיה

 שמואל של דברי־חוכמה שירים, דברים: הרבה משדרת היא
 גנגסטרים, סרט למסיבה, סיבה שבת, של מבט הכהן, אבידור
מהתנ״ך. פסוקים גם משדרת היא הסוף לקראת מסכמות. חדשות

 הראשונים הפסוקים את הטלוויזיה שידרה האחרון בליל״שבת
 ה׳ ציווה אשר הדברים ״אלה לאמור: שמות, בספר ל״ה פרק של

 יהיה השביעי וביום מאלכה, תעשה ימים ששת אותם. לעשות
יומת." — מלאכה בו העושה כל לה׳. שבתון שבת קודש לכם

 טכנאים עורכים, — הטלוויזיה שעובדי או השתיים: מן אחת
 מדוע ואז דיברי״קישקוש, אלא אלה אין כי סבורים — השאר וכל
 בליל־שבת, בטלוויזיה הצופה החילוני לציבור אותם משדרים הם
 הם ואז — חיים אלוהים דברי הם אלה כי סבורים שהם או

בנפשם. מתחייבים
 כל כמו טימטום. סתם ואולי צביעות. אולי פאראדוכס. זה אולי

לחרדים. מתחנפים הם כאשר חילוניים שעושים דבר

הדם עלילת
 פרדישן בשם מחזה להציג שלא השבוע הוחלט בראבלין

 בגלל הבריטית, הבימה מן גם לכן קודם שהורד (״אבדון״)
היהודיים. המוסדות של החריפה ההתנגדות
 המנוח, הכט בן של סיפרו על מבוסס אלן ג׳ים של המחזה

עיתו הכט, כחש). בשם מופיע הוא בעברית פרפידי(״צביעות".
 והספר תמיר, שמואל על־ידי בשעתו הוקסם אמריקאי״יהודי, נאי

רישמית. לו מוקדש ואף לתמיר. שיר־הלל הוא כולו
 שיתפו הציוניים שהמנהיגים היא הספר של המרכזית התיזה

 היה שלא הכט, היהודים. בהשמדת והבריטים הנאצים עם פעולה
 במישפט־קסטנר אותה שהשמיע מתמיר, זו תורה קיבל מושג, לו

 גבול, בלי עד הכט הפריז כחסיר־שוטה(תרתי־משמע) המפורסם.
 מחריד, לכתב־אישום במישפט תמיר שאמר הדברים את והפך

שלוח־רסן.
 יומיומי, בסיס על תמיר עם פעולה שיתפתי ההם בימים
 תמיר אך ההיסטוריה. של זה נורא סילוף מפני אותו והזהרתי
 ממישפט־ שהתגלגלה עלילת״דם נולדה וכך בשלו, המשיר
 לי היו הערבית. לתודעה ומשם הסובייטית, התעמולה אל קסטנר

 אחד עבאס(״אבו־מאזן״), מחמוד עם חריפים ויכוחים כמה כך על
 והמאמין במוסקווה שלמד פת״ח, של המובילה החמישיה מחברי

זה. בסילוף שלם בלב
 כאן אך זו. תורה המפיץ מחזה, נגד קמו בריטניה שיהודי מובן

 פוגע שהוא מפני מחזה, לגנוז מותר האם אחרת: שאלה התעוררה
 העלולה מסוכנת, צנזורה זו האין הציבור? מן חלק של ברגשותיו

חריגה? ומחשבה בלתי״פופולארית דיעה כל לדיכוי להוביל
 המופעל הבריטי (החוק המחזות. על צנזורה אין בבריטניה

 החריף הוויכוח אך במולדתו). זה־מכבר בוטל בישראל, עדיין
יוצג. שהמחזה רב סיכוי ואין בעלי־התיאטרונים, את הפחיד

רבות. עליה נשמע ועוד להתגלגל, ממשיכה האגדה אולם

ועכרם שפרה
דרשני. אומרת השמיים מן חזה עופרה של נפילתה

אווירית, תאונה כל אחרי
 כי נדמה אולם חקירה. נערכת

 החקירות את מעתה להרחיב יש
 להסתפק תחת במדינה. זה מסוג

 טפלות טכניות בבדיקות
הטייס, פעולת המטוס, (כשירות

 את לבדוק הראוי מן וכי)
 להניח יש העיקריים. הדברים
(עכו״ם, ומזוזות כשרות לעובדי
שלהם. את לעשות בקיצור)
 של בביתה המזוזות האם
 הלכה שמא בסדר? עופרה

 בחברת להלוויה באחרונה
 לאחרונה טבלה מתי גברים?

במיקווה?
- 21 -.......................״


