התיקו! הקט!
אל תצבע א ת פנים המקרר בי אין צורך בכך.
טמבור״ספריי נועד לצביעת פגמים ק טני ם
בצבע של המקרר בבית ,האופנים של הילד,
עגלת התינוק ,מכונת הכביסה של הגברת
או פגמי צבע של מכוניתך .טמבור-ספריי
באחד-עשר גוונים נפלאים י תקן א ת הפגמים.
טמבור-ספריי מכס ה כל פגם .לנוי ולהידור:
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עורד־דין תל־אביבי ידוע ,אחד מקוראי־
נו הקבועים ,עשה דבר בלתי־רגיל :שלח
לא־מזמן למערכת שלושה זרי־פרחים ,אלי
הם צירף את המכתב הבא:
״לעורך מדור תמרורים — בתודה .זה
חלק מהפרחים שבוודאי לא הייתי מקבל
לולא פירסמת שהשבוע מלאו לי  48שנים.
הצדק מחייב שתיהנה יחד עימי מן התוצ
אות .חוץ מזה ,אין לנו מספיק אגרטלים.״
פירסום השורות הבודדות בתמרורים בא
כהפתעה לאותו פרקליט .הוא אומנם קונה
את העולם הזה מדי יום שלישי בערב ,מייד
עם הופעתו ,אבל אין הוא מגיע לידי קרי
אתו אלא כעביר
יום או יומיים .עד
אז ,הגליון הוא ר
כושה הבלעדי של
אשת־הפרקליט.
כך קרה ,שיצא
ביום הרביעי ל
עבודתו ,כבכל יום
רגיל .ברגע שהגיע
למשרדו ,הסתבר ש
בכל זאת היה מש
הו מיוחד ביום ה
זה .״מר פלוני טי־
תדהר
לפן,״ הודיעה ה
מזכירה ,״הוא מאחל לך מזל טוב.״
היא לא ידעה למה ,וגם הפרקליט לא
ניחש.
אחרי שהתברר ,סיקרן אותו במיוחד :״מ
ניין ידעתם כל הפרטים האלה עליי״
★
★
האמת היא ,שקל להשיג סוג זה של
אינפורמציה והוא מרוכז בארכיון של כל
עיתון רציני .יש גם ספרים שהם אוצרות
גנוזים של אינפורמציה אישית ,מן הסוג ש
המדור תמרורים גדוש בה.
הבולט בהם הוא ספר בעל כריכה ירו
קה ,הנושא את השם אנציקלופדיה לחלוצי
הישוב ובוניו ,בעריכתו של דויד תדהר.
עורך המדור תמרורים ,הנעזר רבות באנציק
לופדיה הזאת ,חיבר לכבודה את הקטע הבא:
ה ו פ י ע  .הכרך ה־ 17של האנצקלופדיה
לחלוצי הישוב ובוניו של דויד תדהר,
אשר הכרך הראשון שלו הופיע בשנת
 .1947תדהר ) (71התגבר על מחלתו )אוש
פז פעמיים ,בשנה האחרונה ,בבית־חוליס
איכילוב( ,הוציא תוך מספר חורשים שני
כרכים של האנציקלופדיה ,בה הוא רואה
גולת־הכותרת של הקאריירה המגוונת שלו,
העשירה בהישגים בלשיים )הוא היה קצי,י"
המשטרה העברי הראשון בארץ־ישראל ה
מנדאטורית( וספרותיים )מלבד האנציקלופ־
דיה ,גם ספר־זכרונות מרתק וספרי בלשים(.
הכרך האחרון עשיר במיוחד בדמויות
אקטואליות ,כגון רב-אלוף חייט הר־רכ
)נולד ב־ 16.11.1924בוזינה ,לאביו מנחם
ברוצלבסקי ,מראשי תעשיית־הטכסטיל ב
יוגוסלביה ,ולאמו דבורה בת יצחק וילקונ־
סקי( ,אלוף עזר וייצמן )נולד בתל־אביב,
ארבעה חודשים ו־ 30יום אחרי בר־לב ,ל
אביו האגרונום יחיאל וייצמן ,אחיו של ד״ר
חיים וייצמן ,נשיאה הראשון של מדינת״
ישראל(; חיים חפר )נולד ב־29.10.1925
בסוטנוביץ שבפולין ,לאביו יששכר פיינר;
עזריה רפפורט )נולד בתל-אביב ב־
 ,13.5.1924כיום כוכב ■הטלוויזיה הישרא־
לית(! יגאל מוסינזון )נולד ב25.12.1917-
בעין־גנים ליד פתח־תקווה ,אבי המחזות
אלדורדו ,קזבלן וכף ,והבנים אביטל ,עדו,
נחום ויוחנן(.
וכאן ,אחרי נשימה ארוכה־ארוכה ,אני
רוצה להוסיף לדויד תדהר איחולי חיים
ארוכים ועבודה פוריה ,ושיוציא עוד ועיד
כרכים של האנציקלופדיה שלו.
★ זיל ★
לפני כחודש נשלח נתן זהבי מטעם
מערכת העולם הזה לכסות את פסטיבל
הנוער בסופיה .מכיתן שהיה ברור כי ב־
מיפגש זה ,הנערך בחסות מוסקבה ,תהיה
בעיית ישראל־ערב אחד המוקדים החשו־
בים ,הוטל על זהבי לראיין את מירב ה
נציגים הערביים שם .במיוחד :את מישלחת
אירגון אל־פתח.
השבוע שב זהבי על סיפון האונייה ונוס
לנמל חיפה ,יחד עם המישלחת הישראלית.
מכיוון שהפעם השתתפה ,רשמית ,רק מישל־
חת מטעם רק״ח ,חיכתה לחוזרים קבלת־
פנים מחמירה במיוחד בנמל .זה לא הפתיע
את זהבי .אבל כאשר החרימו אצלו את כל
החומר שהוא אסף בסופיה — תצלומים,
חוברות־תעמולה וכרוזים ,ואפילו הרשימות
שהוא רשם — נראה לו הדבר משונה .קצין

המכס אמר לו :״זה הולך לצנזורה.״
במשרדי הצנזורה לא ידעו ,כמובן ,דבר
על ההחרמה.
למחרת הוזמן זהבי למשטרת נמל חיפה.
הוא חשב שעומדים להחזיר לו את החומר.
תחת זאת הודיעו לו שהוא עצור ל־48
שעות ,כחשוד בהבאת חומר עויין למדינה.
לשווא הסביר להם שחומר זה אינו להפצה
)ממילא הביא רק עותק אחד מכל פירסום(,
ושהוא נאסף רק לצרכי כתיבה בה עודם
הזה .הוא אפילו הציע להם לראות את
רשימותיו ,בהן הספיק כבר לסווג את ה
חומר לצרכי פירסום בעיתון .״אני עיתו
נאי וזהו חומר עיתונאי,״ התעקש להסביר.
לא הועיל דבר .הוא הוכנס לכלא —
ומייד הכריז על שביתת־רעב.
ראינו בכך פגיעה חמורה בחופש האינ
פורמציה וחופש העיתונות ,ונקטנו בצעדים
שנראו לנו .כנראה שגם במשטרה גבר
השכל הישר :אחרי לילה בכלא ,ואחרי
שהובא בפני יופא משטרתי ,שוחרר זהבי.
השבוע מתפרסמת כתבתו הראשונה על
פגישותיו בסופיה .בשבוע הבא אני מקווה
שנוכל לפרסם את הפרק הסנסציוני השני:
פגישה ראשונה בין עיתונאי ישראלי לבין
נציגים רשמיים של אל־פתח.
★ ★
★
ככר התרגלנו לספורט הלאומי של
ניגוח העולם הזה ודיעותיו .מצטיינים בזה,
לאחרונה ,אנשי־רק״ח.
העיתון הערבי שלהם ,אל־איתיזזאד ,פתוח
בפני כל הרוצה לשלח בנו חיצים של שינאה
או השמצה .זה לא מפריע לנו.
לרק״ח יש גם ביטאון בעברית ,בשם זו
הדרן ,ההולך בדרכו של אל־איתיחאד ,לא
רק במה שנוגע לתורה הקומוניסטית בכללה
אלא גם במה שנוגע ליחסה של מפלגה זו
להעולם הזה ,בפרט.
וכך אפשר היה לקרוא ,בגליון האחרון
של זו הדרן ,את הפנינה הריטורית הבאה:
בגליון מיום  24.7.68של שבועון העולם
הזה כתב עזרכו הראשי ,ח״כ אורי אבנרי,
במאמר ראשי שכותרתו ״פסק דין״ ואשר
דן בהתרחשויות בצ׳כוסלובקיה באותם ־1־
ימים ,ובמסקנה מהן :״נחתך גורל הקומוניזם״.
במאמר ,שייעודו היה לתרום להסתה
האנטי־סובייטית המתנהלת סביב העניין ו!
צ׳כוסלובקי ,לווה בקריקטורה־הקומוניסט 9
מהסוג הזול ביותר.
עוד כתב א .אבנרי ,באותו המאמר :״הם
)שליטי־הקרמלין( חוששים כי הליבראליזציה

זהכי כסופית
)בצ׳כוסלובקיה( של המישטר תביא ל־
התמוטטותו גם בברית־המועצות ,אחרי חמי
שים שנה של שלטון קומוניסטי.״
אנו מצפים בסקרנות ,מה יכתוב ח״כ
א .אבנרי ע כ ש י ו  ,אחרי פירסום גילוי־
הדעת של בראטיסלבה )עליו חתמו גם
מנהיג צ׳כוסלובקיה ,שהוא קרא לארגן
תמיכה ישראלית בהם( על גורל הקומוניוס
בכלל ובצ׳כוסלובקיה בפרט?
ומה יכתוב על כן בעוד חמישים שנה?
קשה לי לומר ברגע זה מה יכתוב העולם
הזה בעוד חמישים שנה .אבל אם עורכי זו
הדרן עדיין מעוניינים לקרוא מה כותב אורי
אבנרי על הפלישה לצ׳כוסלובקיה ,יעיינו נא
בהנדון של השבוע .כי בינתיים פלשו ה
סובייטים לצ׳כוסלובקיה ,כפי שניחש אבנרי,
ולא ניחשו ראשי־רק״ח.

