
ש צעירים, כמה נכנסו תש״ך פסח ערב
 החדרים לשני מצה״ל, עתה זה השתחררו

ה שכן בהם בתל־אביב, לילינבלום ברחוב
 ב־ הזה. העולם הוותיק, המשפחתי שבועון

ה נעלמה שבוע באותו שיצא העתון גליון
 דופק — החיים ״ריתמוס הישנה, סיסמה
 חדשה, סיסמה הופיעה ובמקומה הזמן״,
 מורא, ״בלי היום: עד הע־תון את המלווה

משוא־פנים״. בלי
 השבוע המסויים״. ״השבועון נולד כך
שנים. 16 זה למאורע מלאו

★ ★ ★
 — מהפכנית שנה זאת היתד, בשבילנו

 השנים 16 כל מבין ביותר הסוערת השנה
 שקטה היתד, לא מהן אחת שאף שעברו,
ורגועה.
 הרע, לשון חוק בחקיקת התחיל הדבר

(וה קיומנו עצם נגד במפורש שכוזן חוק
 היתד, קבלתו תוקפו). במלוא עדיין קיים

 הם כי ניחשו לא והם — שונאינו לכל חג
ה לאימרה חדשה דוגמה לשמש עומדים
ויחפרהו״. כרה ״בור ישנה:

 קבלת עם שגאתה הציבורית, ההתרגשות
 עמוקינז מת הראשונה בפעם הוכיחה החוק,

בצי המסויים השבועון שהיכה השורשים
ה עורכי הכריזו החוק קבלת למחרת בור.
לבחי רשימה להקים כוונתם על הזה עולם
 שהארץ במיבצע מעטים, שבועות תוך רות.

 המונית תנועה קמה כדוגמתו, ראתה לא
 שיעור־ בעלת מדינית הנהגה בעלת אמיתית,

 תגיעה היא מסורים. פעילים ומאות קומה
 וי איש אלף כאשר הבחירות, ביום לשיאה

 בקלפיות, כמשקיפים לשבת התנדבו אשד,
הרשימה. עם מלאה הזדהות תוף

 בעד ישראלים 14,124 הצביעו יום באותו
ה של בבית־מדרשו שנולדו הרעיונות

או שיצרו האנשים ובעד המסויים, שבועון
עימם. והזדהו תם

תנו היו בעולם. ורע אח אין זו לתופעה
 עתון היה לא מעולם עתונים. שהקימו עות

המונית. תנועה שיצר
 שום זו. לתופעה לב שם העולם ואכן,

 להד זכה לא בישראל השנה שקרה דבר
יש עתוני כי אם — כמוה רחב כה עולמי
 קשר־השתקה מכבר זה קשרו שרובם ראל,
 אין זו. תגובה השתיקו זה, שבועון נגד

 ול׳אכספרס מלה־נזונד בעולם, חשוב עתון
 מדר האמריקאי, לניוזודק ועד הפאריסאיים,

ש התוניסי, אפריק לז׳ן עד הגרמני שפיגל
 זו, לתופעה תשומת־לבו את הקדיש לא

 שחלה עמוקה לתמורה כסימן ראייתה תוך
בישראל.

העתון, של הוותיקים ולאוהדים לקוראים

 רבות, כה מהשמצות השנים במשך שסבלו
 את ראו כאשר סיפוק של רגע זה היה

 בח״כ בן־גוריון ח״כ מסתכל בה התמונה
 והרי מעמד. אותו בני כששניהם אבנרי,

ה אלופיו צבא עם לשעבר, ראש־ד,ממשלה
 לרשותו, שעמדו המיליונים עם משומשים,

 אלא צבר לא המנוסים, עסקני־מנגנונו עם
ה הכוח מרשימת יותר קולות שבעה פי

 ולא מנגנון לא כסף, לה היה שלא חדש,
מצלצלים! שמות

★ ★ ★
 אך עליון. מיבחן היתד, הבחירות תקופת

ה לתקופה הכנסנו עם הבחירות. למחרת

 אם חמור, פחות לא מיבחן התחיל חדשה,
אחר. מסוג כי

 היתה: לבבות ברבבות שניקרה השאלה
הזה? העזים את ההצלחה התקלקל

ית האם סימונו? את העתון ישנה האם
 האם ״רספקטאביליות״ז אחרי לרדוף חיל

 ל״אסטאבליש־ להצטרף בכנסת העורך ירצה
 ה־ סיסמת תתרוקן האם בקיצור: מנט״?

 כוח מלהיות יחדל והוא מתוכנה, עתון
 ובלתי- בלתי־תלוי תוקפני, עקשן, לוחם,

מתפשר?
 מהר. חיש העניין הוכרע עצמה בכנסת

 בלבוש הופיע העורך אי־הבנה. היתד, תחילה
פרלמנ בנימוס נהג המסורתי, הפרלמנטרי

 ראשי הפרלמנטרי. התקנון לפי נהג טרי,
האיש זה, זהו כי עצמם את הישלו המישטר

 אחד להיות רוצה והוא נחלתו, אל הגיע
המניין. מן

 זו. מאשליה נעורו חודשיים תוך אולם
 מעל מבשרת, החדשה הסיעה כי להם נסתבר

 הבלתי־ ,הלוחמת הבשורה את הכנסת, דוכן
 עמודי מעל רק כה עד שהושמעה מתפשרת,
ל קריאת־הקרב את — המסויים השבועון

המדינה. פני שינוי
 נוצרה הסיעה נגד היחס. נשתנה מייד

 הישן. המישטר מפלגות כל של אחידה חזית
 פיה את לסתום כדי שוגר״ הכנסת תקנון

נו שאינם עניינים מלהעלות בעדה ולמנוע
על הדיון החל ובחדרי־חדרים למישטר. חים

מ אחוז־החסימה, את שיעלה חוק חקיקת
 הסיעה דרך את יחסום שזה אשלייה תוך

הבאה. לכנסת
★ ★ ★

 בפני אחרת, בצורה עמדה, בעיה אותה
 הוא כי בטוחים היו רבים עצמו. העתון

 במשהו, מראש משוכנע אדם וכאשר ישתנה.
 כשאינם. גם לכך סימנים לראות נוטה הוא

 הזה ״העולם השמועה: נפוצה חוגים בכמה
העיתו כל כמו כותב כבר הוא השתנה.

״ נים ...
יש ולא — השתנה לא הזה העולם אולם

תקו של הבלתי־נמנעים הזעזועים אחרי תנה.
 חזר לאחריהן, שמייד והימים הבחירות פת

עתו־ ככוח־מחץ הרגילה, למתכונתו העתון

הת בו שחל היחידי השינוי בלתי־תלוי. נאי
 — העורך של לבוחר הדו״ח בהוספה בטא
 על אור השופך בלתי־רגיל, עתונאי מדור

לגמרי. חדשה מזוזית בכנסת הנעשה
ל נסיונות עשינו שבועות כמה במשך

 של הקל החלק מיבנה את במקצת שנות
 הוכיח, הקוראים דעת חקר אך העתון.

 מרבית כי ספק, לשום מקום להשאיר בלי
 של הבידורי החלק שגם רוצים הקוראים
ה ושהמאזן ישתנה, לא המסדים השבועון

 רחוק עוד יתערער. לא השבועון של פנימי
 עתון בארץ להוציא יהיה אפשר בו היום

ה החלק כמו ובלתי־תלוי, לוחם פוליטי
 השני, החלק בלי הזה, העולם של ראשון

הבידורי.
 בתקופה ביותר החשוב המיבחן כי יתכן

 — ביותר המוחשי במישור דווקא היד, זו
 הוטל לכנסת, העורך בחירת עם הגופני.

 מאמץ העתון, של המרכזי הצוות ועל עליו,
 בימינו גם כמותו ידענו שלא ונפשי גופני

במאו צימצם לא העורך ביותר. הסוערים
 והן בתיכנון הן בעתון, השתתפותו את מה

 בנוסף — עתה ממלא שהוא אף בביצוע,
 תפקידי מאשר יותר מפרך תפקיד — כך על
חברי־הכנסת. 119 שאר כל

 המערכת חברי ושאר — שהוא העובדה
ה כל הגברת של זה במיבחן עומדים —

 בו בעתון רק אפשרית היא אף משימות,
 ״רוח פעם, לא לה, שקראנו רוח, שוררת

הקומנדו״.
★ ★ ★

ה השבועון של הצעיר האח ולבסוף:
מסדים.
 מאלפיים למעלה התייצבו הבחירות ביום
 היו כולם הרשימה. לימץ ערביים אזרחים
ותי חסידים עברית, קוראי וכולם צעירים,

 היתד, בפיהם חזה. העולם מלחמת של קים
מה שתופיע בה: הגינו מכבר שזה תביעה,

 ישראל להמוני תגיע אשר ערבית, דורה
השלישית.

 חודשיים, לפני שנולד אל־עאלם, האזה
 עוד לו צפויים בוזדאי זה. תפקיד ממלא

 כמו ללמוד, יצטרך הוא קשים. מיבחנים
ה בבית״הספר רבים דברים הבכור, אחיו
 צועד הוא אך וכשלונות. נסיונות של קשה
 משוא־ בלי מורא, בלי — רגליו על עתה

פנים.
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