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 שפאק. בפרשת יפסוק עוד המשפס ״בית
מש כשהוא בביתו, האיש יושב בינתיים

 וקרובים מכרים באוזני אחד משפנו רק מיע
 אותי חקרו לא כה ,עד אצלו: המבקרים

 נגדי. להאשמות בקשר לעניי! חקירה שום
 נדי מייד, אותי שיחקרו מהם דורש אני

שמי׳!״ את לטהר שאוכל
 הראשונה הכתבה הסתיימה אלה במלים
 למעלה לפני י), 166( הזה. העולם שהקדיש

 החודש רק שפאק. אריה לפרשת משנתיים,
 בגליון שסיפרנו כפי מישאלתו. נתמלאה
 מכל שופטיו על־ידי שפאק טוהר האחרון,

. אשמה.
 טבעי משולשת. שמחה זאת היתד, לנו

טב נאשם. כל של זיכויו על לשמוח הוא
 אדם של זיכויו על לשמוח יותר עוד עי

 של ביותר המרים בימים מפקדנו שהיה
 במטר אחד בג׳ים עמנו שישב המלחמה,
 הלכנו ושאחריו ,105 גבעה של הכדורים

נגבה. של הגיהינום לתוך
 שמחה שמחנו הזה העולם כעורכי אולם

 עמדתנו את הצדיק פסק־הדין כי שלישית.
 לקוראים תמוהה שנראתה זו, בפרשה

רבים.
★ ★ ★

 מעצרו אחרי הכלא, מן שוחרר כשאך
 טרם עוד קבלת־שוחד, באשמת המפתיע

 נפגש משפחתו, עם כראוי להתייחד הספיק
 קיווה הוא ועמי. כהן שלום עם שפאק

 ואמנם, כחברים־לנשק. בצרתו, לד שנעזור
ל לצאת היה שלנו הראשון האינסטינקט

 מנהל שבתור שכחנו לא גם חבר. הגנת
 למצוא פעם לא שפאק לנו עזר יפו מינהל
ב לנו שנזדמן מוכה־גורל, לאדם סידור
עבודתנו. מהלך

סיס את שכחנו לא רגע באותו גם אולם
 משזא־ בלי מורא, בלי — הזה העולם מת

 לנקום שלא עמנו וגמור מנוי היה פנים.
 אנחנו נשתכנע כן אם אלא לזכותו עמדה
הגמורה. בצידקתו תחילה עצמנו

 שעות הימים, באותם שפאק, עם ישבנו
 מיסמכים. בדקנו שאלות. שאלנו ארוכות.

 באותו הגדולה כתבת־השער חקירות. ערכנו
ו מדוקדקת בדיקה תוצאת היתה גליון

אחראית.
 לא רבים קוראים כי לנו ברור היה
 בנו יחשדו וכי זה, במקרה לנו יאמינו

 מתוך שחיתות על מחפים אנו שהפעם בכך
 מנגנון־תעמולה בחבר. סנטימנטלית דבקות

 של־ אשר שפאק, את להשמיץ הופעל גדול
 מעמדת־המפתח לסלקו ביקש החדש טון־העיר

ה את לספר יכולנו לא אנו ואילו שלו.
 לשפאק הדבר יזיק פן מחשש המלא, סיפור

בית׳משפט. בזיון יהווה או המשפט בניהול

 ב־ המערכה את שפאק הפסיד כאשר
 חודשי לעשרה ונידון השלום, בית־משפט

ה כל התאמתו כאילו היה נראה מאסר,
 משטרת זה. בעניין הזה העולם כלפי חשדות

 שיטות־ כל את שהפעילה בן־גוריון, עמוס
 של לאידו שמחה זו, בפרשה שלה הלחץ

 לאידו ששמחה מכפי פחות לא ׳הזה העולם
 את שינינו לא אולם עצמו. הנאשם של

 בטוחים היינו החומר לימוד מתוך עמדתנו.
 מוכרח יהיה יותר גבוה בית־משפס כי

שפאק. את לזכות
 שפאק סוף־סוף נחל שעבר בשבוע ואמנם,

מ פה־אחד זוכה הוא המזהיר. נצחונו את
 מפרס־ וברוב־דעות פרטי־אישום, חמשת

הששי. האישום
 לשי- תעודת־כבוד זאת היתד, השאר בין

 שנשארו, הזה, העולם של טות־החקירה
ה היה כאשר גם ואובייקטיביות קפדניות

אישי. בידיד מדובר
★ ★ ★

בינ אישיות גלילי לילי הפכה סוף־סוף
כל־מרחבית. לפחות או — לאומית
 רדי! השבוע. הראשון, ביום קרה הדבר

מ קטע העברית, בתוכניתו קרא, קאהיר
 שהפעם אלא רגיל. זה הזה. העולם תוך
הבא. העולם של בחומר דווקא בחר הוא

ה את המופתעים המאזינים שמעו כך
 שמעון מר הזה: העולם של האחרון סקופ
 סופקו כאילו נמרצות בכנסת הכחיש פרס

 הוא צה״ל. לחיילי עוזי מדגם תת־מקלעים
חמו צה״ל חיילי המראה התצלום, כי טען
העו (״עולם זייף אלא אינו בעוזים, שים
).1275 הזה העולם זי׳׳,

 כפילי־ הדברים את קרא לא קאהיר רדיו
ברצי אליהם התייחס הוא ושלום. חם טון.
 שחיתות של חדשה כדוגמה איומה, נות

וצביעות.
 אנשי עם בחוץ־לארץ האחרונות בפגישותי

 שיש מערביים פרשנים ועם ערביים, רוח
 ״למען להם: אמרתי רע״ם, לנשיא גישה להם

 להפסיק מצרים ממשלת את שכנעו השם,
 לרמה מגיעים הם העבריים! שידוריה את
 לשמה לאין־ערוך נזק המביאה דביליות של

 להטיף אנחנו יכולים איך מצדיע של הטוב
 מציגה רע״ם כשממשלת במרחב לשלום

 בדמות הישראלי הציבור באוזני עצמה את
מגמגם?״ מוקיון

מכתבים
לא־אסןן עמי

 לפני נתקל (לא-)אםף עמי שמר קראתי
בתאונת■ נפצע חייל נמקרה־ביש: ומדמה
(מו שלו הלארק ומכונית בנוכחותו, דרכים

 מלהכיל קצרה היתה משער) אני ,61 דל
).1274 הזה (העולם הארוך החייל את

 משום נגרמה כמותו שלאדם לשער יש
רבה■ עונמת־נפש כד

 הופיעה עתה שזה שידע, כז, אם חשוב,
מן הארוכה ,62 מודל לארק מכונית בשוק

המ אינה הלבנה יונת־השלום כי מסתבר
 בישראל הנמצא דבר אלא פיקאסו, של צאה

 מעשה שנים, מיליוני זה האימפריאליסטית
הטבע. ידי

 גיליתי הטבע מעלתו הוד של זו יצירה
 היונה רמות האחרון. בזמן לננב, בטיול
 בנוף הנמצא לנקיק, פתה מהווה הלבנה
 ליד משוש בנחל המרכזי, הנגב של הפראי
 לטיצפה-רמוז. דרומית־מערבית מחמל, מעבר

מצלמתי, פרי זו, תמונה לכם שולח אני

וידרמן הקורא של השלום״ ״יונת
"מ!)0 32,5( אינטש 13ב־ הקודם המודל
ה את להחליף מזו טובה הזדמנות איז
 ולח־ זה, חדש במודל שברשותו הישן מודל

 העלולים הפצועים, ומהחיילים מעצמו, סוד
מיותר. צער להבא, בדרכו להיקרות

צה״ל שמואל, נ.
 אסף, שמו בסנו־שר, מעשה
 חטף. של מסיור שחזר

קצר!״ בה ״הלארק
ואמר. התנצל

אסף. לא הפצועים — בז ועל
ירושלים נחמיאם, ש.

ישראלית יונת־שלום
 פאטה-סורננה או מחזה־תעתועים זה איז
ז ■ סציאוח. זו

בעתונכם. מתאים מקום לה שימצא בתקווה
ירושלים וידרמן, דן

 (ראה וידרמן הקורא של השלום יונת
תמונה).

קישון כספי נחל
 (העולם קישוז אפרים על לדבריכם בקשר

 ה- ״הכתובה״, ובטאי מחבר ),1274 הזה
 אם נשמח פעם, למאתיים קרוב זה מוצנת
 הבאים: הפרטים את לפרסם תואילו

 לביז ״אהל״ הנהלת ביו שנחתם בחוזה
 בעד יקבל קישוז טר ני נאמר קישוז, מר
מה אחוז ארבעה הראשונות ההצגות 50

 50ט־ שלמעלה הצנה כל ובעד הכנסות,
אחוז. חמישה —

שנעשו הרווה חישובי כי לנו נראה לבז

1276 חזה תעולם2


