
דרך־ זוהי מספרים. לבתו בקול וקורא אוכל,
 חייו תהפוכות עם מתמודד הוא שבה החיים

בנו, התאבדות כסופר, עבודתו הפסקת —
 וללא בפיכחון ועוד. סיסי, של הקשה מחלתה

 קאר של וולטר כמו הולסט, מאמין אשליות י
עלינו ךיד,  בהתאם בגננו,'"וחי לעבוד כי.

 זו אמונה לאור חי שהוא ומשום זו. לאמונה
למופת. אדם הוא

 של חייו סיגנון בערך לבסוף מכיר פראנק
 נעימת בערך מכיר מצירו, והולסט, הולסט.

הנפש מעשיו כי יודע הוא פראנק. של חייו
 היו בתו, בסיסי פגיעתו כולל פראנק, של עים

 ונר צעיר גבר של גישושים בבחינת בעיקר
 מבקש הוא לכן רוע־לב. של מעשים ולא אש,

 עושה מצירו ופראנק בכלא, פראנק את לבקר
תת מייחל, הוא שלה זו, שפגישה כדי הכל

 הקורא הפגישה, לבסוף וכשמתרחשת קיים.
בנש נשמה של מגע של הנדיר במראה חוזה
 — תנאי שבלא השלם, — האישור וביפי מה

 מוכן כעת לרעהו. להעניק אדם שמסוגל
הח משך־הזמן. איננו .החשוב למות: פראנק

הזה.״ הדבר שקרה הוא שוב
צורת־ היא ההינתקות כי איפוא נראה

 שהיא משום השאר בין האידיאלית, הקיום
וספונ עצמאית להכרה להגעה תנאי־מוקדם

 פראנק שמבין וכפי הקירבה. בערך טאנית
המגע, נם שמתרחש לאחר — פרידמאייר

למות. כדאי, אף ואולי באמת, אפשר

 בימים חריש, יוסף לשעבר השופט המישפטי,
מתמיה. באיחור אלה,

 .סוב שהיא בפרשה דבר כמובן אומר לא
הנה בסוגיה דבר אומר לא כלומר, יודיצה״.

 מישפטיים להליכים המוענק החיסיון מן נית
אפי אומר לא מתנהלים. הם עוד כל תקינים,

 שכתב מה לכל בכל־לב מצטרף שאני לו
 שטרוזמן אורי השופטים בפרשיות קינן עמוס
 עצמי, את אפליל שלא כדי — בנאי ויצחק

 בעל־ חריש, המישפטי היועץ של לנוחותו
המפורסם. הציטטין
 מיש־ למדתי שבהן השנים שתי זאת, ובכל

 ולכלכלה למישפט הגבוה בביודהספר פטים
 ־1950 רחוקות שנים באותן — בתל־אביב

 זה שאין שאדע כדי לי מספיקות — 1952
 חריש המישפטי שהיועץ לומר החוק את נוגד
 שבו לתפקיד, במיוחד מוצלחת בחירה היה לא

 ברק אהרון כהן, כחיים אנשים לפניו שירתו
זמיר. יצחק והפרופסור

 והלא־מישפ־ המישפטית שהשכלתי ככל
 לומר גם לי מותר שעוד דומני — מגעת טית

 זילות של תופעה מיסתמנת אמנם אם כי
 ניתן חיים, אנו שבה זו בסדום המישפט, מוסד

 :היועץ גם תרם לא מידה באיזו לשאול
 [ הוא זו; לזילות חלקו את חריש המישפטי
 החוננים אלה כל אחרות: במילים ועמיתיו.

והפס־ והמיתחשבנים והמבינים והמיתחשבים

בנאי כבוד:

 המישפט של ו״גיבעתי" .גולני״ — ריוטים
הישראלי.

 נסיבות את חודשים במשך החוקרים אלה
 ואלה פלסטינית, פעוטה של התעוורותה

 לוינגר, ?זז) הרב(רב של משפטו את המשהים
 בידו ורובה(אקדח?) שהופיע במקום שהופיע

שימוש. בו(הרב) עשה ואף
 הלא־ הלא־שטרוזמנים, אלה כל בקיצור,

בנאים.
 ! במערכת זילזלו הוזילו, שחיללו, אלה כל

 י הו־ ישי רם שהדוקטור כדרך שלנו המישפט
 | בע־ הרפואית, המערכת את חילל זילזל, זיל, !

 כשורה. מתנהלים בעזה העניינים כי דותו
 81151116$$ 3$ 1151131 כמובן. רפואית, מבחינה

בסדום־סיטי.
המאו השרירים״ ש״עשיית מאוד ייתכן

 של בעניינם חריש השופט של המאחרת חרת,
 מכך נובעת ובנאי, שטרוזמן השופטים י

 בכהונה ימיו, כי היטב יודע חריש שהיועץ
 והוא לתום. קרובים יושב, הוא שבה הנכבדה

 אכפו אשר הנעלה המישרה מן לפרוש רוצה
 גדולה נפיחה או — גדולה תרועה בקול עליו

מתי־ה־ של הדקה הדממה בקול במקום —

שטרוזמן בית־המישפט:

 שטרוזמן/ השופטים אם מאוד מסופק ואני
 הפירסום ומן האיזכור מן נחת הרבה ירוו בנאי

החוזר.
— שיטען מי יטען — בעצם אולי, אבל,

להם. מגיע זה
 שתי זכר את להעלות יש לדעתנו גם נכון.

 פרשת עם נישאר לעד לא האלה. הפרשיות
ישראל! אלמנה לא בלבד. ארלוזורוב רצח

דלות
בית־המישפט

הרגילים. מידבר
 יעזור לא זה תרגיל שגם דומני כך, או כך

לו.
 חיים מר לשר־המישטרה, פניתי בשעתו

 בהליכים לפתוח מקום אין אם בשאלה בר־לב,
 כיוון חריש, המישפטי היועץ כנגד מישפטיים

 ובפומבי, — קינן עמוס של דינו את שגזר
 שר״המיש־ מישפט. בטרם עוד — בהבל־פיו

למס והגיע בסוגיה עיין כי אז לי השיב טרה
 היועץ את לדין להעמיד מקום שאין קנה

המר — דבריו את אמר שהיועץ כיוון חריש,
 עוד — במיוחד בוטה בלשון קינן, את שיעים

הנ״ל. כנגד כתב־אישום שהוגש לפני
 פורמאלי־מישפטי, נימוק אחרות: במילים

תקף. אבל
ובאי סוף־סוף, שהוגש אחרי עכשיו, אבלי

 כתב־ חרישז!) חוששים, כזה.(מפחדים? חור
 מקום אין האם קינן, עמוס כנגד האישום

 יועץ־ חרץ שבהם דברים באותם ולעיין לחזור
 בטרם עוד אזרח של דינו את בישראל שופט

לדין? הועמד
מג אינה המישפטית שהשכלתי מודה אני

 בשביל אבל זו. לשאלה תשובה כדי עד עת
עורכי־דין? יש מה

 מישפ־ השכלה שאפילו דומני זאת, בכל
 הקביעה כדי עד מגעת שלי כזו מיזערית טית

 כהונתו בשנות הוסיף לא חריש שהיועץ
 אבל שבו... לתפקיד רבות ויוקרה תיפארת

כבר. אמרתי הרי זה את
 צי־ או פסוק איזה באמתחתו לו יש אולי

 לא. השרץ. את לטהר כדי המידרשים מן טאט
הטע לק״ן אלא לשרץ, התכוונתי שלא מובן
מים.

מסופ — ובנאי שטרוזמן לשופטים אשר
 מדינת־יש־ התיק מן נחת ירוו אם מאוד קני

קינן. עמום נגד הכללית ראל/ד,תביעה
מדוע?
 גם — הכל יקראו שעכשיו מפני כל, קודם

 מה את — לפרשיות מודעים היו שלא אלה
 קינן לעמוס שגרם אז/מה אז/נאמר שאירע
שהגיב. כדרך ולהגיב כתב אשר את לכתוב

 שיוסף כן־ על יערערו שמעטים דומה
 המישפטיים, שביועצים המצויין אינו חריש
המי היווסד מיום ממשלות־ישראל זכו שבהם

קינן עמוס זילות:

שמב יסכימו פחות הרבה שלא רומה דינה.
והאינטלקטוא המוסרית שיעור־קומתו חינת
 ביותר המוצלחת הבחירה היה לא גם הוא לית,

 כחיים אנשים לפניו שירתו שבו לתפקיד,
זמיר. ויצחק ברק אהרון כהן,

 כמובן, כוונתי, סחור־סחור? להלך לי למה
 קינן, עמוס ורסוס מדינת־ישראל לפרשת

היועץ הורה פתיחתו שעל התיק הוא הלא

 התודה כל מגיעה בלבד, כך על כך, ועל
חריש. ליועץ

תז ■ זד נ

ספרים

 הקיצוני הימין
)1984-1965( בצרפת

הספרות בנושא ניספח (בליוויית
את המכחישה ה״רוויזיוניסטית"

השואה)

בהו בפאריס, לאור יצא יוני חורש בסוף
 הימין על חדש ספר ,1י.1131מד3113ת צאת .

 אלז׳יריה מילחמת סיום מאז בצרפת, הקיצוני
 של מיפלגתו של המטאורית עלייתה ועד

̂^ 6מ פן: לה ז׳אן־מארי ̂̂ו0■ו0? ̂ז/? -̂x^*'£ 
אלגזי. יוסף מאת ,£1-0^ 1965 0 1984

להיס (מרצה המחבר של השני סיפרו זהו
 באותו בתל־אכיב) הקיבוצים בסמינר טוריה

 מיל־ שמתום בתקופה עסק הראשון הנושא;
 אל־ מילחמת סיום עד השנייה חמת־העולם

ז׳יריה.
 את החדש הספר מתאר הראשון, בחלקו

 בתום הצרפתי הימין־הקיצוני של הנפילה
 חלקו את — ובהמשך באלז׳יריה, המילחמה

 את סוקר הספר בצרפת. 1968 מאי במאורעות
 הקיצוני, הימין של הקבוצות ואת האירגונים

 שלטון תחת גוועו), גם ופעלו(בחלקם שקמו
 האידיאולוגיה את ויורשיו, דה־גול שארל
 הסוציאלי הרכבם את מאפייניהם, את שלהם,

הבינל קישריהם את מנהיגיהם, והגילי,.את
אומיים.
 1965 בדצמבר לנשיאות הבחירות מאז

 ,1981 ביוני הלגיסלטיוויות הבחירות ועד
 ״הלאומני־מהפכני" הקיצוני, הימין הופיע

 ותשוש מפולג שולי, כוח בתור כהגדרתו,
 שלוש אולם בבחירות); האחוז עשיריות (כמה
לפר בבחירות שיטפון: — לאחר־מכן שנים
 מ־ יותר השיג ,1984 ביוני האירופי, למנט

הקולות! כלל של $10׳
ה הכלכלי? המשבר זהו מיפנה גרם מה

האב המהגרים? נגד הגיזעני המסע אבטלה?
 החלקיים ההסכמים השמאל? מממשלת זבות ו

המסורתי? לימין הקיצוני הימין בין שנחתמו
 בריתות האחרון עשה לשילטון, לשוב במגמה ;
 את הזדמנות באותה לו וסיפק ״השטן״ עם |
 לו שחסרו הרספקטביליות ואת הלגיטימיות ;

 של בהיחלשותה הסיבה טמונה אולי כל־כך.
 האנד אלה היו ואולי הקומוניסטית המיפלגה ,
לר הפעם שעמדו הגדולים החומריים צעים1

התד היתה לשינוי שהאחראית ייתכן שותו?
 הקיצוני הימין לעצמו שעשה החדשה מית

 לכוכב־ פן לה את שהפכו ואמצעי־התיקשורת
ארו שנים שאחרי דומה כך, או כך תיקשורת.

 הקיצוני הימין מצא ובידוד, חולשה של כות
 אלה פנים. לו שהאירה הגואלת הנוסחה את ,
בסיפרו. בוחן שהמחבר וההשערות השאלות |

 רוב על־ידי 1962 בשנת שנרדף — פלוני
 האסיפה ציר הפך — באירופה הביון שרותי

 חבר שהיה — אלמוני הצרפתית. הלאומית
 0601)16111 תנועת של בקומנדו־ביריונים :
 מיניסטריאלי תיק החזיק — 60ה־ בשנות ■

 שית־ ראויות אלו מעין תפניות .80ה־ בשנות
מקורותיהן. על חקו

אנ מעין עורך הספר של האחרון הפרק
המטה ״הרוויזיוניסטית״ הספרות של טומיה

המח־ השואה. את ומכחישה הנאציזם את רת
 (פולמוס111$ז0ז11)6ז 0053116־2 גם שרן בר, !

הפד בגרמניה השואה) בנושא ההיסטוריונים
 נולטה ארנסט של התיזות על חולק רלית,

י הילגתבר• אנדראס ושל נ ש ■ מ
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