
בינלאזמיס שערור־ה לעצמי! ונישלה בצנזורה השהמשה ■שואל ממשלת אבל - ועדח-הקיוה הקמת על ומודיעה
 המודיעינית •מהפרשה מאמין הוא כי להבין, נותן הניו־יורקי העתון

כן־כרקה. פרשת אמנם היא
 את הולידה האישיות, והקובלנות התחרויות סבך על זו, שמתיחות לוודאי, ״קרוב
להסתירה.״ ביקשה שהממשלה הפרשה אודות על לה׳ ומחוצה בישראל המרובות הדליפות

★ ★ ★
לצנזורה נשלח לא ההומר

 לידיעת לכן קודם אמנם הגיעו — יותר הרבה ועוד — כאלה ולחיימות מועות ***
 הדבר אבל לפרסמן. ו/או אמיתותן, את לברר ניסו הם שגם בישראל, אחרים עתונאים \1/

הצנזורה? נוהלי עליו חלים לא האם בול? אותן פירסם זאת בכל כיצד מהם. נבצר
 בטאון לא בוודאי קלים. ולסיפורים לצילומי־עירום ככולו, רובו מוקדש, זה שבועון

 לצנזורה. השוטף החומר את לשלוח עורביו נהגו לא לכן בטחונית. חשיבות לו ליחס שיש
בפעם מובהק. פוליטי לאירוע נרחב מקום והקדישו שלהם, הנוהג מן סטו פעמיים רק

רמשנט בניידת מובאים וגילן מוו
 תמיר״, לשמואל לוהט תהילה מאמר הקדישו כאשר חרות, ועידת למחרת זה היה הראשונה

בן־ברקה. על כתבו כאשר — השניה בפעם
 :העורכים אחד לדברי הצנזורה. לביקורת שלחו לא הזה החומר את גם

כלל. הוגש לא החומר הצנזורה: לדברי טלפוני.״ אישור ״קיבלנו
בן־ברקה. בפרשת ישראלים המלים שערו ועל בול, גליון הופיע אחרי־הצהרים ששי ביום

התפקעו. וכמעט — הגליון את בצנזורה האחראים קראו שבת במוצאי מאוחרת בשעה רק
 מפיץ הארץ. ברחבי הופצו שכבר העותקים, כל את להחרים בהולה הוראה יצאה בחצות

 האיסוף. הושלם בוקר עם המלאכה. את לבצע לשוטרים עזרו עצמו, מור ושמואל העתון,
מיקריים. קונים לידי להגיע הספיקו כבר עותקים 400כ־ אבל

 הבטחונית. הכתבה ובלי השער, בשינוי חדש, גליון מייד הוצא המוחרם הגליון במקום
 מגל, רו שם־העט תחת הכתבה את שכתב וגילן, כעורך) אחריותו (בשל מור נעצרו ואז

 חוג בתוך שחיו אזרחים, שני בטחון. מטעמי — חמור איפול הוטל המעצר על בול. כתב
האדמה. אותם בלעה כאילו נעלמו, רחב,

 חולי־נפש לאישפוז בשעתו שניבנה באגף נוח בחדר רמלה, המרכזי בכלא ישבו השניים
 קרובים לקבל וגם מיוחדת, בחצר היום שעות כל להסתובב חופש להם ניתן שפוטים.

 שעה בת לשיחה לכלא, אליהם לבוא מערכתם לחברי הותר בשבוע פעם וחברים־לעבודה.
 בבעיות — בלעדית כמעט — לטפל בינתיים שחזר השבועון, של הבא בגליון לדון אחת,

זרים. מפירסומים מועתקות הגדול בחלקן ערומות, נערות ולהציג החיים, של יותר הקלות
+ * *

המצערת הטעות 7א הדין•
 1952ב־ עוד ישראלי. כלא עם הראשונה ההיכרות זו היתר, לא גילן, מקסים שכיל ך*
 מאסר. חודשי 18ל־ ונשפט סודיים) מיסמכים (החזקת בטחונית עבירה על הורשע ^
אחת. שנה של ישיבה אחרי שוחרר הוא

 הצעירים כאחד רשום היה הש.ב. בספרי כי קסטנר, רצח אחרי מייד בשנית נעצר הוא
 ישראל. מלכות של המגוחכות המחתרות צמחו שמתוכם חוגים, אותם בשולי המסתובבים

 הכתף״. על טפיחה ״עם לספר, נוהג היה שהוא כפי ושוחרר, — במעצר יום 50 הוחזק הוא
הואשם. ולא לדין, הועמד לא הוא

 יותר, עוד גדולים משקפיים מאחורי הגדולות העיניים המטופח, הזקנקן בעל גילן, אבל
 ילדותו, בגלל לממוצע. מעל כשרון בעל כמשורר ידוע הוא להיפך: מקצועי. טרוריסט אינו
 היגרה ואז נולד. בה בצרפת, חי חמש גיל עד טוב. מקצועי למתרגם ונחשב רבות, שפות למד

 תחילה ניכלא גולדנהירש, אוסקר אביו, האזרחים. מלחמת החלה שבה לספרד, משפחתו
פראנקו. אנשי על־ידי להורג לבסוף הוצא הקומוניסטים, על־ידי

 למד הוא ואחותו. המשותקת, אמו עם יחד ארצה, 13ד,־ בן מקסים עלה 1944ב־
 אותו דחף משפחתו של האינטלקטואלי הרקע המשפחה. את לפרנס עבד עצמו, בכוחות
 למערכת שהצטרף לפני כיתוב. כעורך הזה, בהעולם גם עבד השאר בין ולעתונות. לכתיבה

 האמריקאי. טייס של במתכונת מיזע, בשם יומרני שבועון בלבד אחד שבוע במשך ערך בול
השבועון. נסגר שבועות כמה כעבור

 כעורך הזה בהעולס עבד הוא גם גילן: מקסים עם מור לשמואל שהיתר, משותפת נקודה
 פתח־תקוזאי, פרדסן של בן צבר, הוא מור לגמרי. שונה השניים של הרקע אבל כיתוב.
צבא. קיבוץ, פלמ״ח, בני־גילו: של החוזיות אה שעבר

 לעשות מוכן היה הוא לכתיבה. נימשך הפרדסנות, בענף שיישאר אביו, שידולי למרות
 תמיד אך קצרים. סיפורים וככותב כעורך־דפום, קולנוע, כמבקר שימש בעתון, עבודה כי

בול. את שיסד עד משלו, עתון על חלם
 או פוליטיות, יומרות בעל משהו להוציא הכוונה אין כי ברור היה הראשון, הגליון מן
 שיהפוך משהו אי־פעם יפרסמו כי וגילן, מור את חשבו לא בוודאי רב. ציבורי ערך בעל
 זה. מסוג עולמית סנסציה של למוקד בול את

העיתון. עורכי של מצערת כטעות המסוכן לתחום הפלישה את להגדיר אפשר

 הרבה ומצערת - למשפחותיהם מצערת העורכים, לשני מצערת
ולנציגיה. ישראל לממשלת יותר
 בחשיבותה, ממעטים או הפרשה, מן מתעלמים העולם עתוני כי הרשמית, הנחמה גם

מחוסר אלא — עניין מחוסר בא לא הראשון ביום ההדים מיעוט במהרה. הופרכה
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ט״מס של״ניו־יורק האירופית במהדורה
יוס למחרת כבר באירופה. ספורים עתונים רק מופיעים בשבוע א׳ ביום כי עתונים.
 התייחס שלא עתון כמעט היה לא אדיר. בקול להדהד הפרשה החלה השבועי, ד,מנוחה

 בולטת ידיעה הכתיר הוא צרפת. בעתוני הנפוץ סואר, פראנס לעשות הגדיל אליה.
בן־ברקה.״ בחטיפת לסייע הישראליים החשאיים מהשירותים בשעתו ביקשה ״מרוקו בכותרת:
 אלה גילויים כי ברור היה מערכת־בחירות, של בקלחת צרפת שקועה שעתה מכיוון

הפוליטית. במלחמה תחמושת ישמשו
 הבליטו הם הערביים. ותחנות־השידור העתונים יחס היה יותר ערוך לאין חמור אבל

 האשמותינו את מאשרת זו פרשה והטיפו: חזרו החדשות, מהדורות בכל העניין את
ישראל. של ומגמתה אופייה על ביותר הכבדות

 כעצמה ישראל ממשלת מאוד; צודקים ניראו הם הצער, למרבה
לצידקתם. ההוכחות את להם סיפקה

בדיזנגוף בקנה נעל) גילן(מחזיק מקסים
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 עורך־הזין ואילו הפנים. במשרד לבול רשיון בהוצאת גם טיפל תמיר של משרדו *
במשפטם. וגילן מור על שהגנו הפרקליטים שלושת בין היו משרדו, מעובדי ואחד תמיר,


