
 כי בישראל, לפרסם עתה מותר ובכן,
 החבלות הסתתרו הביש העסק הכינוי מאחורי
 רשת־המודיעין במצריים 1954ב־ שביצעה

הישראלית.
 העולם היה זאת שפירסם הראשון העיתון

 הדבר פירוש האם שעבר. השבוע של. הזה
הסוד. לפתע, לנו, נודע שעבר בשבוע שרק

 הזה, העולם של ותיק קורא הינך אם
מן, לנו ידוע היה ,שהסוד לך ברור  •בי מז

 הנושא על שחלו הצנזורה הוראות רק
פירסומו. את מנעו — כולו

 הידיע סוד היה לא גם הביש העסק סוד
בביט לומר, אפשר הזה. העולם לעורכי רק

 ידעו בארץ אנשים מאות כמה כי חון,
 רבים. עיתונאים וביניהם הביש, העסק מהו
 רק כי לקבוע, אפשר ביטחון באותו אבל
 הפרשה. נפתולי כל את ידעו מספר מתי
 הביש| העסק של המיבצעיים הפרטים רק לא

שהת והתחבולות, הקנוניות כל אלא עצמו,
הפולי בהיסטוריה עתה, שקרוי למה פתחו
לבון. פרשת בשם ישראל, של טית

ד ם עו מי  של גורלו הוכרע בהם בי
 ממשרד־ להתפטר נאלץ והוא לבון, פינחס

 פרטים הזה העולס עורכי ידעו הביטחון,
 במידה הקלעים. מאחרי המתרחש על

כך. על רמזים פירסמנו גם ניתן, שהדבר
השערו התפוצצה ,1960 בספטמבר ואז,

 פומבית דרש לבון ופינחס בגלוי, רייה
 עליו שהרכיבו אותם וכי יטוהר שמו כי

 את לבצע ההוראה מתן של העלילה את
עונשם. על ויבואו ייחקרו — החבלות
 )1201 הזה (העולם עצמו שבוע באותו

 ולספק ההעלמה, מסך את לקרוע ניסינו
 ברור, היה כולה. לפרשה המפתח את לקורא

הפולי בחיים מיפנה תהווה לבון פרשת כי
 מה על ידעו שקוראינו ורצינו בארץ, טיים
 הכינוי עדיין הומצא לא אז הוויכוח. סוער

 ולאיש בן־גוריון, דויד על־ידי הביש העסק
 הנורא, המעשה מהו מושג היה לא כימעט

 שר״ היותו בעת לבון פינחס הואשם בו
הביטחון.
 להם וסיפקנו קוראינו, חוש על סמכנו

 ידיעה לצד המלא. הסיפור את עקיפה בצורה
 מיס־ פירסמנו לבון, של דרישת־הסיהור על

 היום הם ״איפה הכותרת: •תחת גדולה, גרת
נאשמי חוזרים משפטם, אחרי שנים שש —

 קנוניות על לבון, של גורלו את שהכריעה
 שלא שר־הביטחון, של גבו מאחרי ורמאויות

 והמנכ״ל דיין) (משה הרמטכ״ל על רצוי היה
פרס). (שמעון

 ניק־ עצמה מפא״י התפצלה. הקואליציה
 בן־ דויד התפטרה. הממשלה לשניים. רעה

לבסוף שהובילה הדרך על עלה גוריון
הפוליטי. המידבר אל ולהליכתו רפ״י להקמת
הסוערות ההתרחשויות כי ברור, היה
של ההיסטוריה מהלך את שינו האלה

 חייבים עצמנו את ראינו כעיתונאים, המדינה.
 ולהבהיר לנסות שוטף, באופן עליהן לדווח
המאו של הכללי הרקע את האפשר ככל

 כעיתונאים דווקא אבל האקטואליים. רעות
הצנזורה, רציני: מיכשול בפנינו עמד

 יכולנו כזאת. בחומרה פעלה לא שמעודה
הכל. לא אבל — הרבה לספר
 שהעיתונאי שבמקום המחשבה, צצה ואז
 המעשי הרעיון סופר. דרוש שם — מוגבל
 המערכת, מידידי אחד עם בשיחה גובש
הגדולה. לפרשה מאוד מקורב שהיה

אלכסיס. פרשת נולדה וכך

ם 25ב־ או־ מ  הזה (העולם 15(64 כ
 המסויים השבועון קוראי הופתעו )1385

 המוקדש בשבועון בלתי־רגילה תופעה למראה
 עטו פרי ספרותית, יצירה לחדשות: כולו
זר. סופר של

 מאת אלכסיס, פרשת היה היצירה שם
וב ״קוסטאנציקאזאנאקיס״. היווני הסופר
 דמיון ״כל בולטת: הודעה התנוססה ראשה

 לבין זה בספור והמאורעות הדמויות בין
בהחלט.״ מיקרי במציאות, ומאורעות דמויות

 לסיפור הוקדשו יקרים עמודים שישה
 של מיספר פני על נימשך והוא הדמיוני,
 פרק על בו סופר זה. שאחרי בגליון עמודים

 רקע על ליוון, תורכיה בין במלחמית־הצללים
מלחמת־קפריסין.

 על־ידי שהוקמה רשת־ריגול, על סופר
 תורכיים אזרחים מבין היווני המודיעין

 ואיסטנבול. באיזמיר החיים יווני, ממוצא
 עד ביעילות, שנים, שלוש פעלה הרשת

 פעו־ של שורה לבצע הוראה קיבלה שלפתע
 צעיר רופא' במקום, ראש־הרשת לות־חבלה.

 בבית־החולים שעבד סטאברוס, ד״ר בשם
 היה הוא כך. על מחא באיזמיר, היווני
בביצוע רשת־מודיעין לסכן אסור כי סבור,

סוכ — לחדשות בקאהיר הציונית המחתרת
 דארלינג.״ ג׳ון של ניו

 המיבצע של המלא הסיפור ובכתבה:
 •תצלומי בליוויית וחסר־האחריות, האומלל
 מובן לו. ומחוצה בבית־המשפט גיבוריו

 שני בפירסום כלול שהיה מהרמז שחוץ
 לומר יכולנו לא — זה בצד זה העניינים

ביניהם. קשר שיש
★ ★ ★

ת ש ר בון פ ה. ל פ ע ת ס  של המיתום ה
 התגלו לגזרים. ניקרע מערכת־הביטחון עסקני
 בדרגים מיסמכים זיוף על מחרידים פרטים

 הדחת על זו, מערכת של ביותר הגבוהים
סודית, ועדת־חקירה בפני שקר לעדות קצין

 לתפיסת להביא חייב ״זה פעולות־חבלה.
הזהיר. הרשת!״

משהו? לך מזכיר זה
★ ★ ★

ת שו פ ה נ ל לי ע  בוודאי הדמיונית ה
דברים: כמה עוד לך יזכירו

 שר־ סטאברידאקי, אלכסים — היוונים
 הזקן, פאפאדופולו יוון; של החדש המלחמה

 שהודח הקודם, ושר־המלחמה ראש־הממשלה
 רמטכ״ל הגידם, סיפאקאם גנראל מתפקידו;

הצבא־ד,יווני.

רו הציוךים • שעתו צוי  שלמה על־ידי ב
ת לפי שווארץ ת הנחיז קו המערכת. של מדוי

שי־מודיעין סיף ראש״אגף־ ג׳ורג׳ו, — אנ או ז
את בחו״ל; ראש־המודיעין קוסטא, המודיעין;

הוא שליח־המודיעין סטון״), (״מיסטר ניקום
הסביר מייסד־ המצולק, ״דימיטריום״ בתורכיה;

באיזמיר. הרשת
ה ססאברוס, ד״ר באיזמיר: אנשי־הרשת
לא המקשרת, מאנולאקים, ריקה מרכז־הקבוצה;
ונערת־זוהר. אלופת־ספורט

תן שר־הבימחון, שאלכסיס, בה נ

ת במילים למזכירה. קרא טו שו  פ
ת כמה תוך כוונתו. את  היה דקו

 ועליה נמחקה, אחת שורה מוכן:
 אחרת. שורה המזכירה

שב בחורה, לזה מכניס הייתי  ח
״למה בקול, אמר ״בעצם,״ ,.

* הקולנוע בפתה החבלן את תופס השוטר :אלכסים" ״פרשת
 גיבורי את לך מזכירים אלה גיבורים האם
 שביניהם? הידועים לפחות או — לבון פרשת

★ ★ ★
ב ר  עמד קאזאנצאקים, סיפר כך אח,ד, ע

 לידו לקולנוע בכניסה ביוגלו סלים פקד
שבועיים. זה יום בכל כמו באיזמיר,
 יבוא שאי־פעם לעצמו תיאר לא מעולם

 המארבים רעיון כל קולנוע. וישנא יום
ע, חבלן לגלות מגוחך. לו ניראה  בקולנו

מו זה הרי .שחת בערימת מחט למצוא כ . .
שהו  ואת לא. סיגריה. הדליק מאחוריו מי

 נאחזו ארם של בגדיו סיגריה. היתה לא
בלהבות.

מן שוטר של אינסטינקטיבית בתנועה  מאו
 לעבר קפץ הצידה, האנשים את סלים דחף

 בתננעה מעילנ כפתנרי את קרע האיש,
 שמתוך המעיל, את להזריד לו עזר אחת,
ת. בקעו כיסו  הארץ, על נפל האיש הלהבו

 ״זה לכל. נוסף יווני פרצוף בכאבים. מתפתל
 אותך נביא ״מייד סלים, הרגיע כלום,״

״ ותקבל לבית־החוליס . . .
ח הפסוק. באמצע נפסקו דבריו  מוזר, די

 המע-ל את זרק הוא באפו. עלה מוכר,
תו הרים הארץ, על הבוער  מתוך בשוליו. או

ך נרתיק־משקפיים, נפל הכיס . למחצה חרו . .
 23ב־ קאזאנצאקיס, של בסיפורו קרה זד,

בחודש.
 ריו לקולנוע בכניסה אחרת, ובמציאות

 ,1954 יולי בחודש 23ב־ באלכסנדריה,
 נתנזון, וניתפס דבר, אותו בדיוק קרה

חבר־הרשת־הישראלית.
★ ★ ★

ת, ש ר  נתפסה. קאזאנצאקיס, בסיפור ה
 הממונה הן מכעס. רתח סטון״ ״מיסטר

 דרכונים 11ב־ אותו לצייד הבטיח עליו
 אנשי־ את להבריח יוכל בעזרתם מזוייפים,

 לא והדרכונים תקלה. של במיקרה הרשת,
 שתגיע לפני לברוח, החליט הוא הגיעו.

 הדבר פירוש האם התורכית. הבולשת אליו
 כי החליט הוא אנשיו? הפקרת עריקה?
 לא גם מוטב סנטימנטים. אין בריגול

 אח, ולסכן יוון של המודיעין את לסבך
 על עלה מכוניתו, את מכר הוא סודותיו.

והסתלק. אוניה
 ג׳ורג׳ו, של למשרדו עוברת העלילה

באתונה: ראש־המודיעין
 ״לא ג׳ורג׳ו, אמר הגידם,״ ״סיפאקאס

שוב  שיוכל דעתו על יעלה אים פעמיים יח
תנו. שיקריב כך על״ידי עררו, את להציל  או

ר ,הוא מכו  הקאריירה. בשביל הסבתא את י
בקלות.״ מהעסק לצאת יוכל לא הוא אבל

קוסטא. תמה ״מדוע?״
 כמה לפני לאמריקה, 'מכתב לו ״שלחתי

 הוא הפעולה. על במכתב ודיברתי ימים,
 עלה מעורב.״ היה שלא לטעון יוכל לא
שמע, רעיון. בו ההעתקה את אתקן ״

 אם לנו לקרות יכול מה העניין? כל לנו
 לטובת פעלנו לא הרי האמת? את נגלה

ע במיקרה עצמנו. ששגינו. לטעון יוכלו הגרו
רג׳ו ת. בו הביט ג׳ו  טוב, איש ברחמנו

ש בלי אבל שמע, פוליטי. חו  אם ידידי, ״
 רק לא גמורים. אנחנו הזה, העסק יתגלה
ם אנחנו השרות. כל — שנינו אנחנו  מוקפי

ך אויבים.  אנשים ישנם עצמו השרות בתו
ם לנו האורבים מנו. את לרשת והמוכני  מקו

 לכישלון המחכה שרות־הביטחון, יש בחוץ
 הג׳ינג׳י המודיעין. את לדפוק כדי שלנו
מן רוצה עין, את לבלוע מז די  לו ויש המו

קן״ פאפאדופולו של התמיכו)  הג׳ינג׳י הז
הרסו ראש־שרותי־הביטחון. היה  מה כל ״י

שעשינו.״
. . ת ״אבל .  ג׳ורג׳ו. הוסיף העיקר,״ לא ז

 בין מלחמה יש הפוליטי הצד הוא ״העיקר
ין1ו השר  בינתיים ומנהל־המשרד. הרמטכ״ל |

דיו הם הקלפים חזקים. אנחנו  של בי
 סיפאקאס,״ של בידו אומרת, זאת !סיפאקאם.

ת אהב שלא למרות צחק, קוסטא גס חו  בדי
שבזן על מו ח  ״פאפאדופולו הגנרל. של מו

מך הזקן קן בו. תו הז  הבום עדיין הוא ו
 שלו. בחווה יושב שהוא למרות האמיתת

 אלכסיס יהיה הזה, העסק יתפוצץ אם אבל
 סיפאקאס, את לסלק יוכל הוא הסוס. על

 מנהל־המשרד. אנדריאס, את לסלק יוכל הזא
 אסון.״ יהיה וזה הזקן. את לגמור אפילו

★ ★ ★
ם, צ ע  הסיפור כל את לצטט י1יבדלו ב

 מרתקת בו שורה כל קאזאנצאקים. של
 בהמלצה: אסתפק למציאות. ההשוואה ומחייבת
 ההמשכים שני את ותקרא בעצמך שתשוב

 שומר שאתה מקווה אני אלכסים. פרשת של
 מי מכיר שאתה או הישנים, הגליונויג על

 הזה העולס במינהלת כי עליהם. ששומר
פור שבהם מאלה אחד גליון אף נותר לא

 באותם עוד אזלו הם אלכסיס. פרשת סמה
האחרון. עד שבועיים

 מיהו לדעת אותך מעניין בוודאי כן. הו,
קאזאנצקיס? קוסטאנצי

 אשר אבנרי, אורי שהמציא שם זהו
 על בהסתמכו אלכסיס פרשת את ,כתב

 על־ידי שנאספו הרבים הסודיים הפרטים
ול הביש לעסק מסביב הזה העולם מערכת
 ניקום עם קשר שום לו אין לבון. פרשת

היווני. זורבה בעל קאזאנצאקיס,

שי״ ״האדם הסרט שם *  רמז — השלי
מגיבורי־הפרשה. לאחד

1608 הזה העולם2


