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 להעריך מיטיב אינו איש כי נדמה לעתים
 כמו הזה, העולם של וחשיבותו כוחו את

להת פעם לא מנסים שידידינו בעוד יריביו.
 בנוצו־ להתקשט נסיון מתוך מקיומנו, עלם
 פרי את עצמם חשבון על ולזקוף תינו

חול יריבינו הרי והחינוכי, הרעיוני עמלנו
 מודים הם חופשית. ביד מחמאות לנו קים

הו הפרשה היתד. לא הוה, העולם לולא כי
 המדינה. בחיי חשובה לתופעה מעולם פכת

 שחישל הוא הוה, העולם כי מודים, גם הם
 המורמים הרעיונות כל את השנים במרוצת

בן־גוריון. מתנגדי נס על עתה
ישראל ד״ר הוא האלה היריבים אחד

ה איש־הרוח אולי שהוא שייב, (״אלדד״)
 מכבר, לא הבן־גוריוני. במחנה היחיד רציני

 ב־ הרעיוניות החזיתות היערכות על במאמר
״מפי השאר: בין אמר הפרשה, עיקבות

 שהם דברים צה״ל לגבי הושמעו שלונסקי
ו בובר מארטין שמשמיעים כדברים בערך
 של הזאת המשותפת החזית אבנרי. אורי

העולם איש של הנצרני־יהודי, המיסטיקן
 ושל והנאצריזם, נאצר של חסידו הזה,
 כמובן, במיקרה לא זאת חזית — מפ״ם איש

רבה ובשמחה אוטומאטי באופן התייצבה
לבון.״ מאחורי

 חזית של דיעותיה בין קישר אלדד־שייב,
 רוטד הפרופיסור דעות לבין זו רעיונית
 והעמידן — צה״ל של תפקידו על שטרייך

 שידין בעוד ידין. יגאל של דיעותיו מול
הצבא כי המאמינים של דעתם את משקף

הראשונה המהדורה

 — לנו״ שיש ביותר קדוש דבר ״זה
 בובר־אבנרי־שלונסקי־רוטנשטרייך-ל- טוענים

 אחרים, לצבאות בדומה ״צבאנו, כי בון
 הבטחוני, התפקיד מילוי על (רק) מופקד

 של התקין אורח־החיים את להבטיח כדי
המדינה.״

 יותר צבאו את אוהב ״העם שייב: טוען
 בא־נסטינקט כי בעולם, עם כל מאשר
העו אנשי הרקיבוהו שטרם שלו, הבריא

 הבא העולם אנשי רוקנו־,ו וטרם הזה, לם
״הפילוסופי . . וכד. וכד וכד .
 את אלדד משלה זו בנקודה כי חוששני

 רוב ובעיקר העם, של רובו רוב עצמו.
 וחיילי תש״ח חיילי של הנוער, של רובו
 — דורנו של הקרביים החיילים וכל סיני

תו מכשיר בצבא הרואה בתפיסה דוגלים
 ולהבטיח המדינה, את לשרת החייב עלתי,

 בצבא רואה קטן מיעוט רק שלומה. את
מקודש. ״ערך״ פולחני, אובייקט

 הפרשה שייב. צודק אחד בדבר אך
 אצל הלכו שהזרזירים לכך גרמה באמת

 התגבשו המיתרס עברי משני העורבים.
 שייב, כדברי ההגיוניות. הרוחניות החזיתות

 רוטב־ לבון, כמו שאנשים מיקרה זה אין
 ואבנרי שלונסקי בובר, טלמון, שטרייך
 אהת בחזית להפתעתם, עצמם, את מוצאים

 שנים מזר, פעל הזה שהעולם חזית —
שאנ מיקרה זה ואין שלה. כחיל־החלוץ

 שיים, והבן), (האב בן־גוריון כמו שים
 גרינברג, אורי־צבי פרס, שמעון ידין, יגאל

משו בחזית עצמם את מוצאים ודיין, שוקן
 נוחה זו שותפות אין אולי נגדית. תפת,
וטבעית. הגיונית היא אך — מחבריה לכמה

 לך ואגיד חבריך, מי לי אמור שנאמר:
אתה. מי

★ ★ ★
במיש־ האחרון השלישי ביום נכחת אם

 לכדורגל, וחבש ישראל ניבחרות בין חק
 ולגמה לתל־אביב המישחק אחרי חזרת ואם

 רוחך, את להשיב כדי אספרסו של ספלון
 העתונים מוכרי על־ידי הופתעת כי יתכן

זה גליון כי הזה. העולם בגליון שניסנפו

 תוצאותיו, ועל המישחק על כתבה הכיל
 זה שנגמר המישחק של תמונות בתוספת

הרא העתונאית ההודעה זאת היתד, עתה.
המישחק. תוצאות על שונה

 זה איך אותנו: שאלו רבים קוראים
 להיות שבועון יכול כיצד אפשרי? היה

התשו מעתוני־הערב?״ יותר אף אקטואלי
 הזה, העולם של בשיסות־העבודה צפונה בה

ה השבועונות בשדה במינן יחידות שהן
עולמית.

 בין ימים כמה עוברים כולו, בעולם
 בסלאנג שנקרא (תהליך הגליון סגירת

 ׳העתון את ״להשכיב האנגלו־סאכסי, העתונאי
 הרכילות ברחוב. הופעתו לבין לישון״)

 נעימים בלתי מיקרים מלאה המיקצועית
זה. פער־זמנים בעיקבות שנגרמו

 מפורסם בריטי שבועון פעם פירסם כך
 המלך על חריפה ביקורת שמתח מאמר
הדרו באפריקה לבקר שעמד הששי, ג׳ורג׳

לישה״ ״הושכב השבועון הגזענית. מית

השנייה המהדורה

 יום הופיע הוא המלך. נסיעת לפני יום
הפתאומי. מותו אחרי

 מכיל טיים, במו זריז שבועון אפילו
 על־ידי שהופרכו והערכות ידיעות לעתים

הגליון. הופעת לפני עוד המאורעות
 קטנה בארץ המופיע ישראלי, שבועון

 מיתרונות נהנה מצומצמת, אוכלוסיה בעלת
להד נאלץ הוא אין זה. בשטח מסויימים

 יכול הוא כן ועל טפסים, מיליוני פיס
 הגליון סגירת בין הפער את בהרבה לצמצם

הופעתו. לבין
בכך. הסתפקנו לא אולם

המאפ שיטות גיבשנו השנים במרוצת
אף הגליון תוכן את לשנות לנו שרות

 שהגליון אחרי גם הדפסתו. כדי תוך
 לעתים לו גורמים אנו לישון״, ״שוכב

נדודי־שינה.
 לפני עוד למיטה ניכנס האחרון הגליון

 כתבה הכיל הוא הבינלאומי. המישחק גמר
 אנשי תצלומי מלתת למישחק, ההכנות על

 כל אולם ופגישותיהם. החבשית הניבחרת
הכן. במצב מראש עמדו העתון זרועות

 והכתבים הצלם דהרו המישחק, נגמר אך
הכ את לכתוב צורך היה למערכת. חזרה
ליי התצלומים, את ולהדפיס לפתח תבה,

 לעמד הטכסט, את. לסדר הגלופות, את צר
להד במכונת־הדפום, להחליפו העמוד, את

בש כי יתכן ולחתוך. לכרוך לקפל, פיס,
הפעו כל עולמי: שיא השגנו שעבר בוע
על־פי דקות, 93 תוך בוצעו הללו לות

 מראש שעובד ומשולב מדוקדק לוח־זמנים
בקפדנות.

 גליונור. עם שלך הגליון את השיווית אם
 נוסף. לשינוי לב ששמת יתכן אחרים,

 נתקבלה לישון, הלך כבר שהגליון אחרי
 טיילור, ליז של האחרונה התמונה במערכת

 מחלקות כל שממילא, מאחר בבית־ד,חולים.
 החליט הכן, במצב עמדו העתון של הייצור

 את גם לשנות ליז של הכתבה עורך
הזאת. הכתבה תמונות
הש הפינה תפוסה הגליונות, מן בחלק
תמו על־ידי 13 עמוד של התחתונה מאלית

 אחר בחלק ילדיה. עם ליז את המראה נה
תמו מקום, באותו מופיעה הגליונות של

 אלונקה על מובלת כשהיא ליז, של נתה
לחדר־הניתוח.

 הופיעו, בשוק
ה״ בסך איפוא,

/0 שלוש — בל  ס 0^
 שונות מהדורות

הגליון• של

1226 חזה העולם2


