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פזגרזם של ריח
ברמת־עמידר. ?רה זה

בעוביידה. קרה זה
בהרודיון קורה זה

 שהשתמשה היא נציגת־המישטרה
פוגרום. ננית־המישפט: במילה

 מעלה המבחילה הרוסית המילה
 עכשיו יהודי. כל של בנפשו זיכרונות

 במדינת־ בה מלהשתמש מנוס עוד אין
היהודים.

 בימים שקרה מה דם. עלילת
 בלב רמת־עמידר, בשכונת האחרונים

 כל את נושא גוש־דן, של המטרופולין
אנטי מהומה של הקלאסיים הסממנים

שמית.
להג המישטרה ניסתה עוד תחילה

 יהודים שכנים״. כ״סיכסוך זאת דיר
היס אשה בהנהגת וקטינים, קשישים

 פועלים גרו שבה לדירה פרצו טרית.
 הדיירים את פצעו שקטים, ערביים

 את הרסו לחלון, מבעד אותם וזרקו
הדירה. את ושרפו הרהיטים

מ רחוק היה זה כי התברר למחרת
ה דיירי תמים. סיכסוך־שכנים להיות
 רם, בקול המעשה את הצדיקו שכונה
הוצ נוספות דירות הטלוויזיה. לעיני

 פועלים — דיירי־השכונה הערבים תו.
 באוניברסיטה וסטודנטים קשי־יום

 — הסמוכה בר־אילן היהודית־דתית
נפשם. על נמלטו

 בכל: הערבים את האשימו הדיירים
אי — שלנו" ״הבנות עם התחברות

 רעש, וגרימת — קלאסי גיזעני שום
 הדברים מן בכמה עוד. ומה ליכלוך

 נדף שלי") הילדים על פוחדת (״אני
עלילת־הדם. של החריף הריח

 הגיזעני נושאי־הדבר העכברושים
 כדי מייד הופיעו כהנא מאיר הרב של

הגיזענית. באשפה לנבור
 אין מקומית. תופעה זו אין כי ברור

 רבות בשכונות דומה שהמצב ספק
 פועלים החלו שבהן הארץ, ברחבי

במ לעבוד כדי דירות, לשכור ערביים
 יהודיים בניינים לבנות היהודי, שק

יהודיים. בתי־חרושת ולהפעיל

 פוגרום מול נעלמה. המישטרה
ה התגובה היתה זה וגלוי מתמשך
מאלפת. יהודית

 המישטרה עשתה לא ימים במשך
 הערביים. הדיירים על להגן כדי רבר
 המיש־ נעלמה קלאסי, בפוגרום כמו
להש לאספסוף ונתנה השטח, מן טרה

תולל.
 איש עמית, אורי ראש־העיריה,
 בקול־ענות־ הגיב מיפלגת־העבודה,

 המיתרסים, על עלה לא הוא חלושה.
 עיריית ראש בשעתו שעשה כפי

 הפרובוקציה מול הסמוכה. גיבעתיים
כהנא. של

 ה־ בדרך הגיב הפוליטי המימסד
 חיים נשיא־המדינה, בלחש. שיגרה,
 רק אך מלא, בפה התבטא הרצוג,
שבוע. כעבור

מפו מחנה נעלמה. תנועת־השלום
 שואף שלו שהמוראל זה, ומסוכסך לג

 וה־ שונות למיפלגות המכור לאפס,
 היה לא קטנוניים, לאינטרסים כפוף

 רבבות, של הפגנה תחת להגיב. מסוגל
 הנחת אחרי בפאריס שנערכה כפי

 כמה הפגינו יהודית, במיסעדה פצצה
עשרות.

הפוג אחרי ובריונים. פקידים
 בעוביי־ הפוגרום בא רמת־עמידר רום
דה.

 אלא הישנה, בישראל היה לא זה
 הפוגרום נערך הפעם כבוש. בשטח
 הקוזאקים, בעזרת השילטון, בחסות

 ברשיון חמושה כנופיה באמצעות
).9־8 עמודים (ראה
 אלים פוגרום מכל יותר מבהילה אך
מתכוו השילטונות כי ההודעה היתה

ולהע בית־לחם, ליד מים לקדוח נים

 הגדה של עתודת־המים מירב את ביר
ולשכו יהודיים למתנחלים המערבית

ירושלים. של היהודיות נות
 האדמה. מגזל אף חמור המים גזל

 במים תלויה ציבור של התפתחותו
 כאילו הטענה לרשותו. העומדים
 כה עד ניצלו לא הערביים התושבים

 היא לים־המלח, המחלחלים אלה, מים
 היא הפשוטה האמת צביעות. של שיא
 אסור הצבאי המימשל תקנות פי שעל

 אחת בטיפת״מים אף לנגוע לערבים
 אישור להם ניתן ואין אישור, בלי

 לדבר שלא — רגילה באר אף לקדוח
גדול. מיפעל־מים על כלל

 טרחו לא אף החדשה התוכנית יוזמי
 על במליצות כוונתם את להסוות
 או האיזור״ לטובת במים ״שימוש
 היהודית האוכלוסיה, כל ״לטובת

 על בפירוש דיברו הם והערבית".
ההת לצורכי במים הבלעדי השימוש
 היהודיות והשכונות היהודיות נחלויות

 ריח ממנה שנודף לאומנית, הגדרה —
חזק. גיזעני

 ברמת־ הבריונים בין הבדל יש האם
 של המתכננים הפקידים ובין עמידר
 הוא הרי ישנו, אם מי־הרודיון? קידוח
 המכלכלים הפקידים, לרעת בוודאי

 ממוזגי־אוויר, במישרדים מעשיהם את
 לדו־קיום תשתית כל בשקט וההורסים

בעתיד. בשלום

עיתונות
סע כותרת ש ה

 את תוקפים היהודים
 פוגרומים ועורכים הקוזקים,
השלווים הנוצרים אצל

הקי הימני הסמן תמיד היה מעריב
במרו הישראלית. העיתונות של צוני
בעי שינוי חל כי נדמה היה השנים צת

ח לשיא מעריב הגיע השבוע אך תון.

דש.
ב במעריב הופיעה השבוע כותרת

ה העמוד בראש ביוני, 29 השני, יום
 העמוד: כל ולרוחב ראשון

באלי תקפו ערביים כפריים ״מאות
לי קרקע למכור שביקשו סוחרים מות

הודים.״
 של הצהרון היה יכול זה, מישקל על

 הראשון: עמודו בראש לפרסם קישינב
נוצ באלימות תקפו יהודים ״מאות

חג.״ של ביקור אצלם לערוך שבאו רים

חוץ יחסי
זאת? עשה הוא מדוע

 פוליטיקאי ,ולדתיים קורט
 ככירכת זכה ושקרן, עלוב

מדוע? הקדוש. הכם
זאת? עשה הוא מדוע
 יוחנן־פאו־ ,האפיפיור קיבל מרוע

 ולד־ קורט אוסטריה, נשיא את לוס,
חיים?

 וקוממה סיקרנה הטרידה, השבוע
 ובראשם, בעולם, מיליונים זו שאלה
 הציבה גם היא היהודים. את כמובן,
 מדינת־ לפני חמורה מדינית בעיה

ישראל.
 הפולני, האפיפיור העניק מדוע

 המציבה לפני ביד עתה זה שכרע
 מאידאנק, מחנה־ההשמדה לקורבנות

 לפוליטיקאי סנסציונית לגיטימציה
 העובדה את שהסתיר ושקרן, עלוב
 במכונה גדול) או (קטן בורג שהיה

הנאצית?
 ה־ התירוצים וזונות. פושעים

 וגם ההגיון, במיבחן עמדו לא רישמיים
 שיתייחסו התכוון לא עצמו הוואתיקאן

ברצינות. אליהם
 של הנשיא הוא ולדהיים נאמר:

להע היה ואי־אפשר קאתולית, מדינה
כזו. מדינה ליב

 כלשהו ראש־מדינה כאשר או:
 אין האפיפיור, על־ידי להתקבל מבקש

לסרב. יכול הוא
 פושעים, עם נפגש הנוצרי ישוע או:
 אינו נוצרי כומר שום ומוכסים. זונות
כך. לנהוג לסרב יכול

 יש מגוחכים. האלה התירוצים כל
 בצורה לרמוז דרכים מאה לאפיפיור

 אינה שהשעה למדינאי, דיפלומטית
עימו. לפגישה כשרה

 כפושע. ולדהיים את קיבל לא הוא
הס הפגישה בעת השמיע לא הוא

 העדינה גם ולוא — כלשהי תייגות
ומשקריו. מעברו — ביותר
 שהביקור בכך ספק של שמץ אין
 שנוער מובהק, פוליטי כאקט נערך
 העולם ממשלות אשר אדם לכבד

בחברתו. להיראות סירבו המערבי
 של עברו טיב על ויכוח יש

 אפשר ביותר הטוב במיקרה ולרהיים.
 ידיו במו שביצע הוכח שלא לומר

אלא ופרטיזנים, יהודים נגד פשעים

 במכונה בורספאסיבי רק שהיה
 אין אך אלה• פשעים שביצעה הצבאית

 בהעלימו ביודעין ששיקר ספק כל
זו. עובדה

 כדי האפיפיור אותו קיבל אילו
 וכדי חטאיו, על פומבית לו למחול
 אבל ניחא. — להתפטר לו לייעץ
נכון. ההיפך
זאת? עשה מדוע כן, אם

ה הסיבה איש־קריות. יהודה
 הי־ השבוע שהוזכרה היחידה הגיונית

 עם האפיפיור של ביחסיו נעוצה תה
הקומוניסטי. המימשל

כאפיפ נבחר הפולני יוחנן־פאולוס
להס הכנסיה של רצונה רקע על יור

הקומוניסטי. הגוש עם תדר
 הכנסיה מסתדרת שנים, אלפי מזה

 האליבי את שילטון. כל עם הקאתולית
 אמר: כאשר בעצמו, ישוע נתן לכך
 לאלוהים, אשר את לאלוהים ״תנו

 הזמן במשך לקיסר." אשר את ולקיסר
 כל עם ההתפשרות כי הכנסיה גילתה

מאור. כדאי עסק היא שילטון
 עם יוחנן־פאולוס זאת עושה עכשיו

 הקאתולית הכנסיה מולדתו. ממשלת
 סולידריות תנועת את מכרה בפולין

 איש״קריות שיהודה כשם לשילטון,
 שקלי״כסף. 20 בעבור ישוע את מכר

 סולידריות. את רודף שילטון־הדיכוי
 מרכזי־ אלפי פולין ברחבי פותח אך

הקאתולית. הכנסיה של חברה־ותרבות
 האפיפיור של האמיתית המטרה

 עצמה. מוסקווה עם להסתדר היא
 על נאמר, כך נולדה, פרשת־ולדהיים

זה. רקע
 זה אין ואכן, בגרון. להחזיק

ש ולדהיים, שקורט הדעת על עולה
 פישעי־ בעוון ביוגוסלוויה מבוקש היה

 פעמיים להיבחר היה יכול מילחמה,
 שהיוגוסלווים מבלי כמזכיר־האו״ם,

 כי להניח סביר מיהו. ידעו והסובייטים
 להחזיק שיוכלו כדי בבחירתו תמכו

לסחיטה. הניתן מזכיר של בגרונו
 כזה שאיש למוסקווה נוח עכשיו

 בין מדינת־-מפתח אוסטריה, נשיא יהיה
 ברית־ ראש־ממשלת למערב. מיזרח

 רישמי לביקור לבוא עומד המועצות
 יתכן תיאמן. לא שכמעט עובדה אצלו,

 לקבל האפיפיור מן תבעה מוסקווה כי
 לתת כדי אצלו, לכן קודם ולדהיים את

 לפגישת זו עלובה למהדורה הכשר
ריבנטרופ־מולוטוב.*

 הסבר אין בו גם אך יתכן, הדבר
 דרכים ואחת אלף לאפיפיור יש אמיתי.
 מבלי הסובייטים, רצון את לרצות

זו. בנקודה דווקא להיכנע
 הרואים יש קאתולית. אדמה

 של ספונטאנית התפרצות זה באקט
 הכנסיה של המסורתית האנטי־שמיות

הקאתולית.
 יוחנן־פאולוס — לא ואם כן אם

 שמיליוני לכך מודע להיות צריך היה
 באור הפגישה את יראו בעולם יהודים

 ריפוי על שנים במשך ששקד אחרי זה.
 על־ידי שנגרמו ההיסטוריים הפצעים

 נוצרית, אנטי־שמיות של שנים מאות
 במכה מלאכתו כל את האפיפיור הרס

אחת.
האפיפ בתפקיד, מקודמיו אחד נגד

הא בגרמניה הועלו ,12ה־ פיוס יור
 התנהגותו לגבי ביותר כבדות שמות

 עשה שלא בפניו הוטח בימי־השואה.
 לעצור כדי דבר, עשה לא ושכמעט די,
 הוא הקאתוליות. בארצות השואה את

 עשה לא אך בקימעונות, יהודים הציל
בסיטו רציחתם את לעצור כדי דבר
נות.

ל למשל, האפיפיור, קרא אילו
 יד לתת שלא הקאתולית פולין המוני

 את לקיים היה אפשר האם — לשואה
 חלמנו, סוביבור, אושוויץ, מיתקני

פו אדמת על ומאידאנק טרבלינקה
לין?

 סיכום לו שאין היסטורי, ויכוח זהו
 השבוע האפיפיור של המעשה מוסכם.

 של הכאובה להיסטוריה אותו. חידש
 והעם הקאתולית הכנסיה בין היחסים
נוסף. קטן פרק נוסף היהודי

 השניה מילחמת־העולם ערב *
 ויציי- הסובייטי שר־החוץ נפגשו
 הנאצי, ושר־החוץ מולוטוב, סלאר

 על וחתמו פון־ריבנטרופ, יואכים
 לפתוח להיטלר שאיפשר ההסכם

במילחמה.
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