
הזכות שהו למי אין כי טען הוא
ונפטר - סירב הוא ניתוח. עליו לכפות
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 חייו. את ההולם סיום היד! ותו *ץ
 ההולם היחידי הסיום אומרים: יש *■/
חייו. את

 היה שם איכילוב, בבית״החולים
 אחת את לקטוע הוחלט מאושפז,
 ג׳ורג׳ מהד׳ר ממנו, ביקשו מרגליו.

 על יחתום כי פסיכולוג, ),67( טמריז
 לפני חולה לכל הניתן שיגרתי, מיסמן־
לסכ מודע החולה כי והמכריז ניתוח,

 אי־ ,החולה חתימת ללא הניתוח. נות
לנתחו. אפשר

 גם סירב חייו, כל יוצא־דופן טמרץ,
 הישראלית, בהווייה חלק ליטול הפעם

 הגוף חיי של מוחלטת הפקרה הגורסת
 מיקצועי בעל־שררה; כל בידי והנפש

 או לפקפק להסס, בלי פוליטי, או
באמת זה האם לי? טוב זה האם לשאול:

 אחליט לבדי אני ורק בכלל. חי שאינני
מת.״ אני ומתי חי אני איך

למיט שהובהלו פסיכיאטרים, שני
 לחלוטין, נורמלי טמרין כי קבעו תו,
בהח ולעמוד להחליט מסוגל הוא וכי

לטותיו.
 ביום התרחש הדרמה של שיאה
 הכתיב טמרין מארס. חודש של האחרון
 ער הוא כי מודיע הוא שבו מיסמך,
 עצמו, על נוטל שהוא ולסכנות למצבו

 לקטיעת תוקף בכל מתנגד הוא וכי
הרגל.

 לרגע,״ אף היסס לא הוא ,לא,
 אינו לעולם עקשן, אדם ארז. אומרת
 מול אל גם חבריו, אומרים מוותר,
גורלו. של היחידי המעצב היה המוות

עם להתייעץ ביקש שחתם, לפני

 מה היה הוא פרטית. בקליניקה בחולים
 נטל — אקלקטי פסיכולוג שנקרא
 מה את שונות פסיכולוגיות מתורות

 כפסיכולוג נחשב ממרין לו. שהתאים
 חדשניות בגישות בוחל שאינו מקורי,

ומיוחדות.
 לאו קנה פרסומו עיקר את אך
הפסיכולוגיים. טיפוליו בזכות דווקא

לאו התקבל 60ה־ שנות בתחילת
 וכחוקר כמרצה תל־אביב ניברסיטת

 את אהב טמרין לפסיכולוגיה. בחוג
 למחקרים. כל־כולו התמסר העבודה,

 לא ומסקנותיהם מחקריו שאופי אלא
המימסד. של לרוחו היו

 מיקצועי, צרות עושה היה ״הוא
 לטלטל כדי מוסד בכל שדרוש מהסוג
מידידיו. אחד אומר אותו,״

ובישראל ביוגוסלביה טמרין ג׳ורג׳ פסיכולוג
מוכן: איני לזאת חיי־סבל. חיי יהיו יצליח הניתוח .אם

נחוץ?
 שאלות. הרבה עצמו את שאל ממרין

חד״משמעיות. היו לגביו, התשובות,
 תוקף בכל סירב לניתוח, התנגד הוא

 שיניחו ביקש הוא המיסמך. על לחתום
 חייו את לסיים לו שיתנו לנפשו, לו

 תלוי לא בגופו, שלם גא, כאדם בכבוד,
 לעזא־ האלה, החיים מי .של באחרים.

.״ ישראלית. בגירסה זל?״ .

7*חופשי אדם
האיש ״בתחילת בתו: את, מר ךץ

 המלאה. בהסכמתו נותח, הוא *פח !
 אופטימיות, מלא היה הניתוח לפני

 ברצץ עשה הרופאים, עם פעולה שיתף
כשהת אחר־כך, ממנו. שביקשו מה כל

 ממחלתו, אותו ריפא לא שהניתוח ברר
 סירב מסביב, שקורה ממה התנתק
פעולה. לשתף

 את גם לעבור אותו לשכנע ״ניסינו
שה סיכוי קיים היה הרי השני. הניתוח
 היה הוא אולם יצליח. זאת בכל ניתוח
 כי וטען מאוד עלינו כעס בדעתו, נחוש

 בקביעת להתערב הזכות לנו אין
 חייו יצליח, הניתוח אם גם הרי עתידו.

אמר. מוכן, אינו ולזאת חיי־סבל, יהיו
 המסוגל עצמאי, כאדם חי שאני או

 או עצמו, את ולשרת מחייו ליהנות
^ 1 י—ייי—— 0 ^—

 זיכרוני שלו. עורר־הדין זיכרוני, אמנון
 העניין. את ולשקול לשוב לו הציע

 בתמורה שנית. לחשוב הבטיח טמרין
לביתו. אותו שיחזירו ביקש

 לנו הודיע הוא חופשי, אדם ״אני
המח הוא ״ואני ארז, אומרת בסיפוק,"

 ומתי אחיה איך ומתי, אהיה היכן ליט
 מוסד שהוא בית־החולים, את אמות.

 ותלות כפויה מישמעת עם דבר, לכל
אהב.״ לא — המטפל בצוות מוחלטת

צברים
תבולי־עמיים

 כגיאורג נולד טמרין ג׳ורג׳ ד״ר ן*
 קטנה בעיר ,1920ב־ קמין רפאל 1 (

 למד הוא הונגריה. בגבול ביוגוסלוויה,
 המילחמה בשנות בזאגרב. פסיכולוגיה

 בהרי־הקרפטים. למחנה־כפייה נלקח
 ובתו הצעירה אשתו נותרו בסובוטיצה

וחצי. שנה בת תינוקת תמר,
ללי חזר המילחמה כשהסתיימה

 גם עבד עת באותה הפסיכולוגיה. מודי
קרו עיתוני גדול של אמנותי כמבקר
 טמרין. היה הסיפרותי שמו אטיה.
 שם־מישפחתו, את החליף יותר מאוחר
טמרין. לשם קמין,
 עבד הוא לארץ. עלה 1949ב־

וטיפל שונים, בבתי־חולים כפסיכולוג

 טמרין את שריתקו הנושאים אחד
 בני־ על הקדומות הריעות השפעת היה

 מבקש ממרין לדוגמה: שיעור האדם.
 הצבר נראה איך לכתוב מהסטודנטים

 או זו מהדורה מתארים כולם האמיתי.
 בלונדי, — בן״כנען ארי של אחרת

 ״ועכשיו חסון. גבוה, תכול־עיניים,
 הנמצאים הצברים כל ידיהם את ירימו
 רובם, כי מתברר טמרין. מבקש כאן,״

עי בעלי שחורי־שיער, כולם, לא אם
וח גבוהים אינם רבים חומות, ניים

סונים.
 לכעין נחשב נסלח, היה עוד זה

 מיש־ את שקומם ״מה מבדח. שעשוע
יהו ספר על מחקרו היה רד־החינוך

שה מצא ״הוא ארז. תמר אומרת שע,״
 את מעמידה יהושע ספר של הוראה

ומעוו חיובי באור ורצח־העם הכיבוש
הילדים." של המוסרי השיפוט את תת

 ״מערכת־הלימודים על המחקר או
 קדומות לריעות כשורש הישראלית,

פרובינציאלי." ואופק
בסצי גדושים התנ״ך מפרקי ״רבים

 אי־ רוח וחדורות ביותר אכזריות נות
 כתב ושינאת־זרים,״ קנאית סובלנות

 חדורי מוטיבים של ריבוי ״ישנו טמרין,
 כמותן רבות אין אשר וקנאות, שינאה

 הדתות של ספרי־הקודש בין אף
)38 בעמוד (המשך
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 ירע לא קיומו על שגם דה־סנארקלאן,
 את ששאלתי לפני דקות כמה חאשוגי.
 מידי פתק חאשוגי קיבל עליו, חאשוגי
 זאקר של שמו רשום היה ועליו עוזריו,

 הופתע חאשוגי גדולות. באותיות
 בדרך שבידי. ברשימה השם את לגלות

 וחכים, סיקורד את זאקר מייצג כלל
 לדה־ בניגוד נורת. את גם זה ובמיקרה

בע בלי זאקר עימי שוחח סנארקלאן,
 מייצגים השניים שאין מאוד ויתכן יות,
הלקוחות. אותם את

 חאשד של איש מילר. וולטר •
בעוד עליו, חאשוגי את כששאלתי גי.
 באיטליה, מלון של בטרקלין יושבים נו

 שעבר גבר על הצביע חאשוגי, חייך
הוא:״ ״הנה ואמר: במיקרה,

ניד? והינו ♦
 מרחף הזאת לרשימה **על

ענקי. סימן־שאלה 1*1
 נקבע האמריקאיים הדו״חות בכל

 איראן עיסקות של הכספים רוב כי
 ושהוא ניר, עמירם של ידיו דרך עברו

בכ בשווייץ. בחשבונות אותם הפקיד
 שלט ניר עמירם כי נאמר מקומות מה

האלה. בחשבונות
 שמו אין זו ברשימה והנה:

 ברור לא וגם בלל, מופיע ניר של
 החשבונות מבעלי מישהו אם

ניר. את מייצג
 לא שהאמריקאים חשבון, יש האם

 יד עליו לשים הצליחו לא או רצו
מ באחד ניר השתמש האם ולהקפיאו?

הנ״ל? החשבונות גז
 מוסמכת תשובה בידי אין זה ברגע
אלה. חשובות לשאלות

נון־ אח .,נון ♦
 אצל נעלם הכסף .כי טען כיס ךץ

 לי אמר חאשוגי המתווכים". ״אחד 1 1
הכסף. נמצא מי בידי יודע שהוא

 ל■ הגיע לא הססן! בי ברור
 על־ ששולם למרות קונטראם,

 לפחות בי ברור האיראנים. ידי
 על ומדובר נעלם, הכסח מן חלה

רבים. מיליונים
אלה? בעיסקות המתווכים הם מי

 קבוצות לשלוש אותם לחלק אפשר
 פעל מהם שכל.אחד למרות עיקריות,

עצמו. ולטובת בנפרד גם
 ד גורבאניפר אי: קבוצה •

הרא העיסקה את יזמו הם חאשוגי.
הישר אל לראשונה שפנו והם שונה,
ש שווימר, ואל נימרודי (יעקוב אלים
קימחי). בדויד נעזרו

 ביניהם להיות היה צייד לכאורה
 קיבל גורבאניפר אם אינטרסים. ניגוד

 הגיע לא והכסף מאיראן, הכסף את
 אולם ניגוד. כאן יש הרי לחאשוגי,

 חאשוגי עם שלי הארוך הראיון בשעת
 בפאריס, בביתו אורח גורבאניפר היה
 הדוקים. יחסים קיימים השניים ובין
 זו בצורה לגלות חאשוגי מתכוון אולי

לדבריו. לו, המגיע האבוד, הכסף את
 ונימי שווימר ב׳: קבוצה •

 רק בעסקים מעורבים היו אלה רודי.
 ניר עמירם לידי שעברו עד בראשיתם,

הממשלה. בשם
 הם כי ברשימה, מופיעים הם אין
 בראשית מאונס, העיסקה, מן פרשו
 החשבונות של היא והרשימה ז,986

.1986 בסוף שהוקפאו
וחכים. סיקור ג׳: קבוצה •
 הקונטראם. למען כביכול, פעלו, אלה
לחש הוכנס הכסף כי יוכח אכן אם

 הגיעו לא אך הקונטראס, למען בונות
 שניים של תפקידם יהיה לקונטראס,

מאוד. יסודית בדיקה טעון אלה
 שני יש הקבוצות משלוש חוץ

 — הפרשה של הראשיים הגיבורים
 היו שהם מכיוון וניר. נון״״נורת את ״נון

ממשלו מטעם העיסקות על מופקדים
 בוודאי העיסקות, אחרי ועקבו תיהם,
הכס תנועת על רב אור לשפוך יוכלו
פים.

לק נורת את משייך אגב, חאשוגי,
 אל ומתייחס סיקורד־חכים, בוצת

אחת. יחידה כאל שלושתם
כעת, לפרסם שאפשר מה כאן עד

שבידי. המיסמכים סמך על
תמה. לא החקירה

במרמה
)6 מעמוד (המשך

 מוחלט. ניתוק תבעו וחוותמה חבש
 אופיינית פשרה הושגה סירב. ערפאת
 לוועד־הפועל הועבר העניין לאש״ף:
 איזכור תוך ערפאת, שולט שבו החדש,
 מבלי אך קודמת, החלטה של פורמלי

ש נאמר החלטה באותה עליה. לחזור
 עוד כל מצריים עם יחסים לקיים אין
קמפ־דייוויד. בהסכמי דבקה היא

המ בעניין השלום. תוכנית •
 חזר ,ישראל עם השלום ביותר, הותי

 תמר—תוכנית־פאם את וחייב המושב
ה שעיקרה: הכלל״ערבית, נית־השלום

 הקמת תמורת במדינת־ישראל כרה
 אשר וברצועה, בגדה פלסטינית מדינה
המיזרחית. בירושלים בירתה
 המושב בינלאומית. ועידה •
הבינ הוועידה רעיון את מחדש אישר

 על־ידי למעשה שהומצא — לאומית
כ שנים. ארבע לפני עצמו ערפאת

 בהשתתפות בינלאומית ועידה לומר:
 במועצת־הביטחון הקבועות החברות

 סץ, ברית־המועצות, (ארצות״הברית,
 הנוגעים הצדדים וכל בריטניה), צרפת,
 וא־ ישראל מדינות־ערב, (קרי: בדבר
 חד־משמעית עתה קבע אש״ף ש״ף).
 כמישלחת רק בוועידה יופיע שהוא

 גם (ובמרומז: שוות־זכויות עצמאית,
 אש״ף יהיה שבה כל־ערבית, כמישלחת

שווה־זכויות). חבר
 גלר מבחינה סובייטי. הישג •
 הישג הוא המושב קיום עצם בלית,

 השוש־ היא מוסקווה גדול. סובייטי
להנ צורפו אנשיה האיחוד, של בינית

 ח פת״ח. של השמאל נציג (הן הגה
 הקומר המיפלגה הן וחוותמה, חבש

 לחלוטין, למוסקווה הכפופה ניסטית,
המ שהאמריקאים מאחר רק״ח). כמו

 עתה קצרו אש״ף, את להחרים שיכו
למר חזרו וכך הפירות, את הסובייטים

המרחב. של הבימה כז
 הצהרתו זה רקע על ביותר חשובה

 השמיע שאותה גורבאצ׳וב, מיכאל של
 בפגישה אל־אסד חאפט׳ באוזני השבוע

בזכו דוגלת ברית־המועצות רישמית:
 בטוח; לקיום מדינת־ישראל של תה

 ר ברית־המועצות בין ניתוק״היחסים
 לא היחסים נורמלי, מצב אינו ישראל
 מדי־ על תוותר שישראל עד יחודשו

 בור תומכת מוסקווה ניות־ההתפשטות;
בינלאומית. עירה
 חזר המושב המזויץ. המאבק •

 אש״ף: של הקלאסית העמדה על
יימ הפיגועים) המזויין(קרי: המאבק

המדינית. הפעולה לצד שך
 על חזר המושב .242 החלטה •

 יכיר לא שאש״ף הפלסטיני, הקונסנזוס
 קיומו עצם את המחרימה זו, בהחלטה

הפלסטיני. העם של
נש למעשה קוצים. ושני אליה

 שום ערפאת. בידי חופש־התימרון אר
 הם־ למען לפעול לו מפריע אינו דבר

 בינלאומית, ועידה במיסגרת דר־שלום,
 אש״ף בין היחסים את לשנות ולנסות

וארצות־הברית.
הנ כעת, הוא, האמיתי המיכשול

לפ הפלסטינים של המסורתית טייה
 אל מקיר קונסנזוס של במיסגרת עול
נוכ פה־אחד. החלטות על-ידי קיר,

 בוועד־ הקיצוניים הפלגים של חותם
חמור. בלם לשמש עלולה הפועל

 ער־ מיהר היום למחרת כבר אולם
 שלו. חופש־הפעולה את להפגין פאת
 מאר תנועה בראש עתה שעומד כמי

 וייצמן עזר את פומבית הזמין הוא חדת.
תשו זאת היתה האו״ם. בבניין לפגישה

 תומך שהוא וייצמן, של להצהרה בה
ערפאת. עם בפגישה
 היתנה וייצמן בה: וקוץ אליה אולם

 — 242 בהחלטה אש״ף בהכרת זאת
 ערפאת ואילו אפשרי, שאינו דבר

 מדינה לווייצמן להציע שברצונו הודיע
קנ קנדה'. ״נוסח הארץ בכל מאוחדת

 ממשלה ובה פדרטיבית, מדינה היא דה
 השייכות מחוזיות, וממשלות מרכזית
 ובחלקן האנגלרסאכסי, לרוב בחלקן

 איש־ ששום מובן הצרפתי. למיעוט
זה. רעיון יקבל לא ישראלי ציבור

 הארוך" לטווח ״הפורום היה אילו
 היה לשמו, ראוי מיפלגת״העבודה של

לה תחת זו, למציאות להתייחס מתחיל
 מתר מימי אוויליות להצהרות אזין

שלח.
2591 הזה העולם


