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החליט כאשר בטכניון
ככתב לעיתונות. לעבור
ה ב״העולם התקבל צעיר

במהרה לעצמו ורכש זה״,
 הוא מעולה. ככתב שם ■

לגיוסו עד בעיתון עבד
לצה׳׳ל. ■

 אבנרי אורי אותי קיבל אלמלא
 שהייתי לוודאי קרוב הזה, להעולם

 במיפעל־ אולי מהנדס־מכונות. היום
 שסטף ממתין בבית־שמש, המנועים

 מהמדינה במתנה אותי יקבל ורטהיימר
 לאחר גדול, יותר עוד לציוני וייחשב

 סוף־ יחליט רבץ, יצחק ששר־הביטחון,
סוף.

 ארכיאולוג, להיות 7 בגיל חלמתי
 סימן אולי עיתונאי. להיות 8 ומגיל

 בשב־ לנבור בלתי־נלאית לסקרנות
 לבר־ המתנות סיפרי את בות־החיים.

 בגליונות ברובם החלפתי שלי מיצווה
 אצל ישנים, בערב ותשע הזה העולם

 נחלת־ ברחוב א־ב־ג, מול ספרים סוחר
 שנתיים כעבור בתל־אביב. בנימין

 בגל־ אחרים יקרים ספרים החלפתי
מש טיים האמריקאי השבועון יונות

קודמות. נים
והאמרי העברי השבועונים, שני

 של כפאר־היצירה אותי ריתקו קאי,
 שהעולם לאחר במיוחד העיתונות.

 במקביל אבנרי. של לידיו עבר הזה
וה פלשת בשדות ספריו, את קראתי

המטבע. של השני צד
 בדמיוני להעלות יכולתי שלא מובן
 בניו־יורק, ,1984שב־ ביותר, הפרוע
 אריאל לשר־התעשיה־והמיסחר, אסייע
 התקדים חסר המישפטי במאבקו שרון,

 שפירסם וההשמצה השקר את להוקיע
 לדמיין יכולתי פחות ועוד טיים. נגדו
 אנד בסיימון אפרסם 1987שב־

 בשם ספר בארצות־הברית שוסטר
 אותו את אחשוף שבו הדמים, עלילת

 כפי ושיטותיו, עורכיו כתביו, שבועון,
מישפט־דיבה. באותו שהתגלו
 מערכת במרתף כבר נזרע הכל
 בתל־ 8 גליקסון ברחוב הזה העולם

ש והריק הגדול המיגרש ליד אביב,
ה תיאטרון בניין לבין בינו הפריד
 והוא העיתונאי, בחלק — הכל אוהל.

שבי. העיקרי
בשביעית, למרתף. להגיע היה קשה

דן
שאל אריק

 בתחינה פניתי הרצליה, בגימנסיה
 עורן חלד, אמנון אל מיקרית להיכרות

 - הזה בהעולם דאז מדור־הספורט
בת דבר. יצא לא וכר. יואיל שאולי
 על־ שהוכרזה חדשים, לכתבים חרות

 הנפוץ היה עדיין אז שכבר מעריב, ידי
 בן בהיותי נכשלתי. — במדינה ביותר

 הגדול העורך על־ידי הוזמנתי, ,22
 דיסנצ׳יק, אריה - מעריב של האחרון
 רק - מעריב של צבאי כסופר לשמש
ה את 17־18 בגיל שהתחלתי לאחר

הזה. בהעולם העיתונאית קריירה
 היחידי העורך היה אבנרי אורי

 שכללה במדינה צ׳אנס. לי גם שנתן
עיתו עם יהודים, ממליון יותר קצת
 היה קשה אז, כבר ממוסדים נאים

 הזה. בתחום אף ילדות חלום לממש
האקד ולעתודה לטכניון נתקבלתי

 החלום. על הקץ שבא חשבתי מאית.
 אל משותף חבר אותי הביא אז ודווקא

 לעבוד רוצה והוא אחי, ״זה אבנרי. אורי
דהאן. מוסה החבר, אמר בעיתון,״

במרתף. דקות, חמש נמשכה השיחה
רשי כתבת בעיתון? ״עבדת אבנרי:

מות?״
בחשש. השבתי ״לא,״

שחו עבודה היא ״עיתונאות אבנרי:
בסרטים...״ כמו לא זה רה.

ידע לא ובעצם אמרתי. יודע,״ ״אני
דבר. תי

השי את אבנרי סיכם מילים בכמה
 יש מחיפה. רשימות תשלח ״תנסה. חה:
ער בתי־מישפט, מישטרה, נמל, שם

דרוזים.״ בים,
 שנות־ שתי כעבור ובכך, שלחתי.

 בא בטכניון, הנדסת־מכונות לימוד
כמהנדס. אבי לי שהכין לקריירה הקץ

 הודפסו הראשונות הרשימות שתי
 אבנרי וכלשונן. ככתבן כמעט בעיתון,

 הראשונות המחמאות את לי חילק
 ולא שישי, ביום המערכת בישיבת

מרוב עצמי את לקבור היכן ידעתי

 אורי כהן, שלום שם ישבו ביישנות.
 פעם, אף קשת. סילבי איתן, רוב סלע,
 — בישראל עיתון באף מכן, לאחר

 פגשתי לא — חו״ל מעיתוני להבדיל
 באותו אז השתלבתי שבו צוות ברוח
הזה. העולם של צוות אותו כמו יום,

 ברצון. סופג היית הביקורת את וגם
 מילה 300 של סיפור על נרגז אבנרי,

 על אותך לתלות היסס לא שכתבת,
 על עצמי את מוצא אני אחד יום הלוח.

 בעתון שפירסמתי הרשימה הפקק: לוח
 אחרת רשימה ולידה — לראווה תלויה

 אחר פתיח עם המילים, מיספר במחצית
 אבנרי כתב אותה — אחר וסיום

להיות.״ היה צריך ״כך הערה: בתוספת
 אחד כל נעלב. לא איש נעלבתי. לא

ביותר. הטוב יהיה שהגליון רצה
 עצמו לסיפור רק ניתנה העדיפות

 לפני ראשון לדעת — הכלל תחת
 להביא ומהר. שיותר, מה לדעת כולם.

 הערב בעיתוני שאינן העובדות את
 נאשם של המוסתר יומנו את והבוקר.

 סיפור או קובייבה. במעברת באונס
 אוניה מלחי של המסוכנת ההפלגה

 כולל חיפה, לנמל הגיעה עתה שזה
 שייך של האישי סיפורו את צילומים.

הדרוזי. בכפר טאריף אמין
לעי רק לא זכה מקורי רעיון כל

מיידי. לביצוע אלא דוד,
 עצמי לזכר יום־סרט לערוך הרעיון

 מהצגה אבנרי אורי עם כשיצאתי נולד
 במת־ ונתקלנו חן, בקולנוע ראשונה

 כבר בקופסותיהם. מקשקשים רימים
 הגרא- את סלע אורי תיכנן למחרת

 על־ הנוער למען ״קרן הסרט של פיקה
המו קרנו להרמת ז״ל, דן אורי שם

 נסטל קפה קופסת הנוער.״ של סרית
 מחדש נעטפה אמא של מהמיטבח
 בראונר, שם והיה התרמה. כקופסת

 סיל- את בהיחבא שצילם הצלם־בחסד,
ו אזרחים מתרימים ואותי קשת בי

תל־אביב. ברחבי שוטרים
 הפרט טימטום כאן שלט אז כבר
 4כ־ עם ,1987ב־ התחיל לא זה והעדר.
יהודים. מליון

 צעיר לכתב אבנרי שהעניק הערוד
מה נפרד בלתי חלק היווה מצליח

 התנשאותם את רואה כשאני הצלחה.
 כתב כלפי בפרוטה עיתונים עורכי של

 מתחיל ששם יודע אני מתחיל, צעיר,
 יצטרך מוכשר, גם הצעיר אם העוול.
להצליח. כדי אדירים נפשיים כוחות

 אבנרי אצל חשוב היה סל־האשפה
 היסס לא הוא העיתון: מאשר פחות לא

 מפוקפקות. רשימות לשם להשליך
 את ראיתי אחרים רבים בעיתונים

 באוסף מלאים והדפים ריקים הסלים
שטויות. של

ההת־ בזירת להיות ראשון. לדעת

י 111  הקמת לרגל בהארץ זו קריקטורה צייר פרקש זאב ממעריב שפוטר אחרי הזה להעולם בא ו
את מתארת היא חדש. כוח - הזה העולם רשימת דוש, הקריקטוריסט .$0ה״ שנות בתחילת ^111

פגשה. וטנשו קישוט כדון בהן ושלום אבנרי אורי להחליפו. לו הציע למעריב, הזה מהעולם אז שעבר

 ביוני בגין מנחם את צילם כאשר לאומי סקופ השיג 111 ך1ף1|
111-1 , ו' בגין של לחדרו הכניסה שלו. התקף־הלב אחרי ו

 פן אך והטקרנים, העיתונאים כל על לחלוטין נאסרה בבית״החולים
 מבגין ולהשיג - פנימה לחדור המישפחה, מבני לאחד להיצמד הצליח

המוות!״ לבין ביני היה ״כפסע ההתקף. אחרי הראשון הראיון את
 שהביא מה זה ומייד. שם כן, רחשות.

 ליחידה במחנה של צבאי ככתב אותי
 מוצנח, חי״ר 890 גדוד דאז, הסודית

 במיב־ השמועה לפי עסקה היא שרק
 בקשתי לגבול. מעבר מיוחדים צעים

 בכלל ידעתי לא .1954 שנת להצטרף.
 ביטחון־שדה. שנקרא משהו שקיים
צבאית. צנזורה זאת מה ידעתי בקושי

 בחדר לילה בשעת קצרה שיחה
 חדר שרון. אריאל סגן־אלוף המג״ד,

בתל־נוף. הגדוד מיפקדת בביתן קטן,
 שאנחנו לך סיפר ״מי שרון: סא״ל
 סודיים?״ במיבצעים עובדים
״שמעתי..." בחשש: אני

 אינך שמעת? ״ממי שרון: סא״ל
מפר לא סודיים מיבצעים שעל יודע
מדברים?" ולא סמים

מקו על לשמור שצריך נזכר אני,
״שמעתי...״ רות:

 שמתברר כפי מפתיע, שרון סא״ל
 שאורי אתה זה לי, ״תאמר כהרגלו:

ש בעיתון מזמן לא עליו כתב אבנרי
הח העיתונאים אחד תהיה אחד יום

נכון?״ זה בארץ? ביותר שובים
אוז לתנוכי עד מסמיק שאני חשתי

יודע." ״אינני ניי:
 ההמשך את יודע. אינני היום עד
ם ת יודעים. א

באשמה הודאה
 עיתונאי. היה שם .1961ב־ מסולין לארץ הגיע כיסלו רן
 לכתוב ידע שלא העובדה למרות הזדד, ל״העולם התקבל באן

 בתבותיו מרבית בבתב־שטח. 1965 עד עבד בעברית.
 עיתונאי היום לעברית. במערפת ותורגמו בפולנית נכתבו

ב״הארץ״.
 עיתונאית מבחינה גם מרגשים שהיו מעניינים, סיפורים הרבה לי היו

 מכפר־ ילדה רצח של הסיפור היה מכולם המעניין אישית. מבחינה וגם
סבא.

 כפר־ את הסובבות השכונות מאחת ילדה נעלמה 60ה״ שנות בתחילת
 המדינה את והסעיר ריגש כזה סיפור וכל יותר, קטנה אז היתה הארץ סבא.

כולה.
 של יומיים אחרי לה. דאגה המדינה כל אותה, לחפש יצאו אלפים
הילדה. של לביתה הצלם, מן, יגאל עם הגעתי חיפושים

 היה אי־אפשר היסטריים. היו צעקו, התייפחו, והאחיות האחים ההורים.
 ואמר הילדד, של לחד אותי היפנה מבני־המישפחה אחד איתם. לדבר
לדבר. מוכן שהוא

 ואני צילם הצלם מאוחרת. אחר־הצהריים שעת הבית. ליד עמדנו
 במקום שאם למישטרה ״תגיד לי: אמר הוא פיתאום הדוד. עם שוחחתי

מזמן.״ אותה מוצאים היו שפודהים, בחולות מחפשים היו בפרדסים לחפש
 על שוכבת היא נתניה. ״ליד אמר: והוא שאלתי. לחפש?״ צריך .איפה

 נעל בחול, מכוסה היא עץ. צומח משם מטרים עשרה של במרחק גיבעה,
מימפחת.״ צווארה ועל לה חסרה אתת

 זקן לבדווי נסעתי בבוקר .היום סיפר: והוא יודע?״ אתה ״מאץ שאלתי:
 השדים בחול. מכוסה הילדה של מדוייקת תמונה לי שהראה בבאר־שבע,

 אותה וכיסו שבו הם הגופה, את שראיתי אחרי החול. את ממנה הורידו
בחול.״

 למפקד־ סיפרתי כפר־סבא. למישטרת נסעתי ומייד מהסיפור נדהמתי
דבר. עשה ולא דבר אמר לא — שמע המפקד הדוד. של סיפורו את התחנה

 הוא נתניה. לחולות בני־מישפחה שני עוד עם הדוד נסע בבוקד למחרת
 הם החסרת הנעל את בסביבה מצא לד, הסמוך והעץ הגיבעה את מצא

למישטרה. הודיעו מייד הגופה. את ומצאו החול מעטה את הסירו
 המישפט במהלך רצת. על לדץ הועמד הוא הדוד. את עצרה המישטרה

 לא מצפונו על בחולות. גופתה את והשאיר הילדה את רצח הוא כי התברר
 שבו בוקר באותו וכך, קבורה. אינה שהילדה העובדה אלא הרצח, העיק
הגופה. את וקבר נתניה לחולות נסע הוא לבאר־שבע, נסע כי לי סיפר

באשמה. הודה שלא למרות למאסר־עולם, נשפט הוא
הרצח. את פיענחה המישטרה שבו היום באותו התפרסם שלי הסיפור

ז כיסא ח
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