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 את מרים כשאני עצמי את תפסתי הבוקר
 מספרו את לחיי״ ומתחיל הטלפון, שפופרת

ל לשאלו כוי יוניצ׳מן, שמשון ד׳׳ר של
אחדות־העבודה• החלטת על דעתו

שמת. למחשבה להתרגל קשה מה, משום
מדוע. תמהני

 למחשבה מתרגל פשוט שאתה אנשים יש
כש לרשותך, עומדים שהם ישנם, שהם
המס את לתייג לך שדי אותם. צריך אתה

קולם. את לשמוע כדי פר
 — וכתבתי (כימעט היה יוניצ׳מן ד״ר

מאלה. אחד הוא)
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 מוסרי־ ויש מודיעים יש זה לשבועון
ל מנת על שלא אותו המשרתים ידיעות,

הרגשת־חובה. מתוך שהוא, פרס כל קבל
 רגיל שהייתי כפי (״דוקטור״, יוניצ׳מן

מזה. יותר הרבה היה לו) לקרוא
 בלחי־ מוסר עומד זה שבועון של לצידו

המוחות״. .טרסט לו לקרוא שאפשר מוגדר

יוניצ׳מן ח״כ
 על איש יודעים שאינם מאנשים מורכב הוא

ש האנשים אלה למוסד. רעהו השתייכות
 גם אלא עובדות, רק לנו מוסרים אינם

בהערכתו. בניתוחן, בעיכולן, לנו עוזרים
 הקבועים החברים אחד היה הדוקטור
 אחד היה ספק בלי זה. בטרסט והמרכזיים

 ביותר הטובים הפוליטיים המוחות אחד
 שיג־ ללא מאוון, מפוכח, אדם — בארץ

ה החיים את הכירו מעטים וקנאות. אה
 ידעו ומעטים כמוהו, הארץ של פוליטיים

וסבי הגיוניות כה מסקנות מידיעתם להסיק
המצב. הערכת בשעת רות

 העולם מצליח כיצד אי־פעם תמהת אם
 כיוון את לנתח הנולד, את לראות הזה

 לשיאה, הגיעה לפני רב זמן ההתפתחות
 חברי־טרסט־ התשובה. מן חלק לך הרי

 עמודים מעל לפירסום זוכים אינם המוחות
 הם כלשהו. פרם מקבלים הם אין אלה.

 להם ויש ומנוגדים, שונים לחוגים שייכים
 כי חושבים הם — אחד משותף מכנה רק

חשובה. מלאכה עושה זה שבועון
 — פומבית להם להודות יכולים איננו

שנפטרו. אחרי אלא
★ ★ ★

 חיבתו את מעולם הסתיר לא. יוניצמן
 לעיתים הפך, מכך כתוצאה הזה. להעולם
 לבין הזה העולם בין למקשר קרובות,
ש המדינה, בצמרת רבים אנשים אויביו.
 אישית, בקשה לנו להעביר צורך הרגישו

 השתמשו מסויימת, אינפורמציה אף או
 יכולתו ועל יושרו על סמכו הם בשרותו•

, סוד. לשמור
 אידיאלי. מקשר היה יוניצ׳מן בכלל,

 היה המיקצועיים הפוליטיקאים בין מעמדו
 אויבים. לו היו לא יחיד־במינו: כמעט
 קיצונית סיעה של חבר־כנסת שהיה מאחר

 חייב בנקל. זה מעמד לו בא לא חרות, כמו
 לשוחח כדי מיוחד אופי בעל להיות אדם
 בך דויד עם ידידותית שיחה זו אחר בזו

הזה. העולם עורך ועם גוריון
 גם אומר: הייתי דתי, איש הייתי אילו
 מתת לו העניק הוא אותו. אהב אלוהים
 שינה, כדי תוך מות־נשיקה, — אחרון

משבץ־לב.
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