---------------------שעות אחדות אחרי הופעת הגליון האח
רון ,צילצל הטלפון אצל אחד מחברי ה
מערכת .על הקו היה אחד האישים החשובים
ביותר במדינה ,והוא שאל :״האם זה נכון?"
סדנתו היתד ,לסיפור לו הוקדש השער
הקדמי :הקרע בן ה׳׳ה אשכול ופרס ,בקשר
עם סעיפי־שוחד בתקציב משרד־הבטחון.
אותו מנהיג ,הקורא בקפדנות את השבו
עון המסויים ,יודע מנסיונו כי אנו מטביעים
את החותמת ״סקופ״ רק לעיתים רחוקות,
ורק על כתבות חשובות־במיוחד שנבדקו
בקפדנות כפולה ומכופלת .לכן האמין כי
לא פירסמנו כתבה זו ,תחת חותמת זו ,ב״
קלות־דעת .אולם הוא התקשה להאמין.
״איך זה יכול להיות שלא שמעתי על
זה?״ אמר .״אתם בטוחים לגמרי?״
אמרנו לו שאנחנו בטוחים לגמרי ,וכי
מוטב לד לבדוק את העניין.
עברו יומיים .ואז שוב צילצל הטלפון
אצל אותו חבר־מערכת .״אני רוצה לבקש
סליחה,״ אמר אותו איש .״בדקתי — וזה
נכון.״ הוא קצת התבייש להודות בכך ,כי
חלק מן המאורעות שתוארו באותה כתבה,
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כולל ההתנגשות בין שר־הבטחון ומנהל
משרד־הבטחון ,אירעו כבר לפני חודשיים.
״נו טוב,״ סיכם את השיחה ,״אבל איך
הגיע לאוזניכם דבר כל־כך סודי ,שאפילו
שרי הממשלה לא ידעו עליו?״
השרים לא ידעו ,ברובם — אך היד
במדינה כמה אנשים שידעו את ההשתל
שלות ,והם מנו לפחות שני מניינים של
יודעי־סוד .על כן גם לא העז איש לפרסם
הכחשה רישמית — למרות שכל הנוגעים
בדבר רגילים להכחיש כל כתבה מסוג זה,
גם כשהיא נכונה בכל פרטיה.
רק סוכניו של שמעון פרס ניסו להפיץ
הכחשה כלשהי ,שאי־האמת שבה היתד,
ברורה לכל בר־דעת ,הבקי בנעשה מאחורי
הקלעים .שום עתון רציני לא פירסם אותה.
★
★
★
לגבי אנשים רבים במדינה ,העולם הזה
הוא הכתובת הראשונה לפרסום כל מעשה
של אי־צדק או עודל .אין המדובר רק ב
מעשים שנעשים בצמרת ,במשרדים ממשל
תיים ובמוסדות־ציבור בלבד ,אלא גם ב
מקרים הקורים לאדם הקטן מדי יום ביומו.
אותם אזרחים ,בין שהם קוראינו הקבועים
ובין שלא ,מתדפקים מדי יום על דלתות
המערכת ,מבקשים מאיתנו לפרסם ולהתריע
על הדברים הדורשים תיקון.
ביום הראשון שעבר ,שעה שכל
חברי המערכת היו עסוקים עד מעל לראשם
בהכנת ובכתיבת החומר לגליון הקרוב ,נכנס
אדם למערכת וביקש לדבר עם אחד ה
כתבים .בקושי רב הצליח אחד הכתבים
להתפנות לדקות אחדות מעבודתו ,כדי
לשמוע מה בפי האיש .״הייתי עד למיקרה
מזעזע,״ סיפר יעקוב כדורי ,בקול נרגש.
״אתם מוכרחים לכתוב על זה.״
בפיו של כדורי ,נהג מונית במקצועו,
היה ,אמנם ,סיפור אנושי מזעזע .הוא סיפר
כי בשבת שחלפה ,בשעה שלוש אחר־הצה־
ריים ,היה במוניתו ,מספר 188־ ,40בפתח־
תקווה .הוא חצה את העיר ,כשהבחין באשה
שנופפה בידה לעצור.
משעצר נחפזה להיכנס למונית ,ביקשה
להסיעה לראש־העין ,המרוחקת כחמשה קילו
מטר מהמקום .״אני רופאה,״ הסבירה,
״קיבלתי קריאה דחופה לבוא לבדוק תינוק
חולה■ ,וזמן רב אני לא משיגה מונית.״
כעבור כמה דקות עצרה המונית ליד בית
דו־קומתי בראש־העין .הרופאה עלתה לקומה
השניה — אבל כבר היה מאוחר מדי .לא
נותר לה אלא לקבוע את מותו של גבריאל
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