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המסיבה השנתית המסורתית של השג
רירות הסובייטית ,לרגל יום־המהפכה ,עו
ררה השנה התעניינות מיוחדת — מפני
שהיתר ,זאת המסיבה הגדולה הראשונה
אחרי היוודע תוצאות הבחירות .הכל המ
תינו בסקרנות לד״ר משה סנה ,אבל
הוא נעלם כעבור כמה דקות ,בטענה ש
עליו להשכים קום למחרת היום ,כדי ל
טוס לברית־המועצות .אך אותה סיבה עצמה
לא הרתיעה את אנשי הרשימה הקומו
ניסטית החדשה ,מאיר וילנר ותופיק
ט! כי ,שגם הם עמדו לטיס השכם ב
בוקר .הם נשארו עד הסוף ,נהנו מנצ־
חונם .פחות שמחים היו אנשי מפ״ם ,ו
בראשם מאיר יערי ,שנראו מדוכאים
למדי .אפילוהעסקנים הדתיים ,כמו ד״ר
יוסף כורג ,לא נראו עליזים במיוחד.
• הבדיחה היחידה באותו ערב נגעה
דווקא לעירך העזלם חזה .אמר לו עסקן
מפא״י :״אתה האדם היקר ביותר במדינה.
הוציאו בבחירות אלה  200מיליון לירות,
והדבר היחידי שיצא מזה הוא שאתה
איש ציבור אחד,
נכנסת לכנסת!״
מתוך כל אלה שהוזמנו למסיבה ,סירב
להיענות להזמנה ,ובמכתב לשגריר ה
סובייטי ,דימיטרי צ׳וכאחין ,נימק
את צעדו בהצעת התיקון הסובייטית באו״ט,
שכרכה את הציונות עם הנאציזם .תוכן
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ציר אחד —
המכתב פורסם במיסגרת בולטת ,כסקופ
בלעדי של מעריב .הקוראים ,שתמהו איך
הגיע המכתב ,שפורסם בעילום־שם ,רק
למעריב ,לא ידעו מן הסתם כי כותבו
הוא במיקרה גם עורך ד,צהרון ,אריה
דיסנצ׳יק ,שדאג אישית להכניסו ל
דפוס 9 .עורך הצהרון המתחרה ,הד״ר
הרצל רוזנבלום ,דווקא בלט בנכוחותו
במסיבה ,ניהל שיחה ידידותית עם השגריר.
•> מיד עם תום הבחירות לכנסת ,כ
שהחלה ספירת הקולות ,התכנסו ש מ ע ון
פרס ,יוסף אלמוגי ומשה דיין ב
חדרו של דויד בן־גוריון ,במטה רפ״י
בתל־אביב .לפני שהסתגרו בחדר ,פקד פרם
על עוזריו למסור להם את הנתונים ה
מגיעים מן המחשב רק במידה שהם נוג
עים לרפ״י ,למערך ולגח״ל .הוא היה בטוח,
כנראה ,שמפלגתו תהיה אי־שם בצמרת ,בין
שלושת הראשונות • .חלפו דקות מעטות,
עד שחנוך סמית ,הקוסם הסטאטיסטי,
קבע בבטחון כי רשימת העולם הזה —
כוח חדש תעבור את אחוז החסימה .פרס
רגז ,תיקן את ההוראה הראשונה שנתן
לעוזריו :״תנו לי מעתה גם את המספ
רים הנוגעים להעולם הזה״ # .מאוחר
יותר ,הגיעו תוצאות ההצבעה משדר,־בוקר,
מקום אליו גילו מנהיגי רפ״י רגישות
מיוחדת .והנה ,אסון :שלושה שי״נים נימנו
בקיבוצו של דויד בן־גוריץ .קפץ אל
מוגי ממקומו וקרא :״אוי ואבוי ,אסור
את הסיפור הבא מייח
לספר לזקן!״
סים לח״ס המפד״ל בנימין שחור,
שמצא דרך כיצד לנחם מועמדי מפלגות
שלא נבחרו לכנסת השישית .״אין דבר,״
מנחם הח״ס ,״מגיפה קטנה אחת ,ואתה
בפנים.״  #בדיחת בחירות נוספת מייחסים
לאמרגן בעל־ההומור משה ינוקא  :ב־
העולם הזה 1471
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