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 מיסעדת של במירפסת חצות, אחרי ישבתי, שעבר הראשון ביום
 מעבר הפצצה התפוצצה לפתע דיזנגוף. רחוב בפינת יורק, ניו

 אש של עצום כדור בלבד: מטרים עשרות כמה במרחק לרחוב,
 הטלפון: לעבר היה הראשון צעדי ושיברי־זכוכית. רסיסים ועשן,

 התורן, לעורך הודעתי קרן־קיימת,״—בדיזנגוף פצצה ״התפוצצה
צלם!״ מייד ״שלח

 של לגובה הלהבה היתמרה הפיצוץ, מקום אל הגעתי כאשר
 להגיע. עדיין הספיקו לא והמשטרה מכבי־האש קומות. ארבע

 לחכות אלא לעשות, מה לי היה לא מצאתי. ולא נפגעים, חיפשתי
 מכונ׳־ת־כיבוי להגיע הספיקה בינתיים צלם־המערכת. שיופיע עד

 ליתר הראשון, הזה העולם איש הופיע עצמו רגע באותו ראשונה•
 וגם כתבת, גם שהיא המערכת חברת זוהר, אלה האשה. דיוק:

במר נמצאה כי הסתבר במקום. הראשונה העיתונאית היתד, צלמת,
 עוד כל לשם ורצה ההתפוצצות, את שמעה כאשר רחובות כמה חק

באפה. הספורטיבית נשמתה
 מכבי־ ואת בלהבות, עולה מכונית־התופת את לצלם הספיקה היא

 — אחרים בעיתונים שהופיעו הלהבות, תמונות במלאכתם. האש
העולם על־ידי עיתונים לאותם נמסרו — הירושלמי קודם אל כולל
הזה.

 זזזה העולם צוות מבין הראשונה היתד, זוהר אלה אם אבל
 הטלפונית ההודעה הגיעה כאשר יחידה. נשארה לא היא במקום,

 צלם־המערבת ואילו זהבי. נתן הכתב־הצלם מייד נשלח למערכת,
 שלוש תוך אותר רגע, באותו למערכת מחוץ שנמצא כוגן, אורי

 במקום־ההתפוצצות. היה כבר נוספות דקות שלוש וכעבור דקות,
האח בגליון פורסמו מהם צילומים, 500מ־ למעלה צילמו שלושתם

 על ביותר הטובה הרפורטג׳ה לדעתי, שהיו, התצלומים ששת רון
הישראלית. בעיתונות זה נושא

שוון ?!,או בושת ^
 ש־ ידיעה תשקיף, מדור בראש הופיעה, שבועות שלושה לפני

 גח״ל?״ ברשימת 3 מס׳ יהיה ״מי הכותרת תחת במיוחד. הובלטה
 הבחירות מערכת של ביותר הגדולה הפוליטית ״ההפתעה נאמר:
 דבר ייוודע כאשר הקרובים, בשבועות תתפוצץ השביעית לכנסת

 טרם זה בשלב ביותר. מפורסמת אישיות של לגח״ל הצטרפותה
.האיש של זהותו את לגלות ניתן .  אדם שאותו לוזדאי, קרוב .

׳גח״ל של מטר,-הבחירות בראש גם יעמוד ׳ . . .
 האישיות. של בשמה לנקוב רצינו לא מאליהם, מובנים מטעמים

 אריק כי סיכויים היו עוד וכל גמור, העניין היה לא תקופה באותה
 בעסקנות שמו את לערב רצינו לא בצבא, לשרת ימשיך שרון

המ בצורתה הידיעה את לפרסם זאת בכל החלטנו אם מפלגתית.
הפנימית. המדינית בזירה חשיבותה בגלל זה היה רומזת׳

 ידיעה, אותה הועתקה הזה, העולם של הופעתו יום למחרת
 לפרסם לנכון מצא היומי העיתון הארץ. על־ידי במדוייק, כימעט
 על הידיעה לצד בלתי־רלבאנטי, סיפור עם יחד שרון, של תמונה
 זה, בהקשר שרון, של המפורש שמו לגח״ל. הצטרפותו סיכויי
 העניין התפתח כבר כאשר נוספים, ימים כמה כעבור רק הוזכר

 את הזכיר אבנרי אורי מהם• להתעלם היה שאי־אפשר למימדים
 המתפטרים ממשלתיות מישרות בעלי על בכנסת דיון בעת השם,

העיתונים. בכל אבנרי של דבריו הועתקו למחרת מתפקידיהם.
 ידיעות אלינו הגיעו כאשר זה, לנושא חזרנו שעבר בשבוע

 ההסכם כי — ראשונים מקורות מכמה בעצם, — ראשון ממקור
 הקדשנו מוגמרת. עובדה ליד,פך עומד גח״ל צמרת לבין שרון בין
 הולכ־ם האלופים — שרון אריק פרשת הכותרת: תחת שער, לו

לבחירות.
 — יפרוש שאם שרון הודיע זה, גליון הופעת אחרי יומיים

הגוש, של הבחירות מטה כראש לגח״ל, יצטרף
 תשקיף. במדור המתפרסם אחרי מקרוב לעקוב כדאי המסקנה:

הישראלית. בעיתונות אינפורמציה של ביותר הגבוה הריכוז זהו

רנווש אישית שארה*
 פרוש. מנחם ח״כ את להזכיר מבלי לסיים, כמובן, אי־אפשר,

 שהוגשו השאלות 248 מתוך הארי חלק את העתקנו הקודם בגליון
 אלה אבל עליהן. להשיב נתבקש פרוש ח׳׳כ ואשר לבית־המשפט,

משפטית. משמעות בעלות שאלות
 כעורך דווקא לאו פרוש. לח״כ נוספת שאלד, אציג ברשותך,

 כאזרח אלא פרוש, ח״כ שהגיש במשפט המעורב הזה העולם
בקרב: שנפצע פשוט וכחייל
— פרוש ח״כ
 שלה! המחוקקים בבית ויושב המדינה, של מפירותיה נהנה אתה
 ידיעתי, מיטב לפי .31 בן היית העצמאות מלחמת פרצה כאשר
 ובירת הולדתך עיר ירושלים, מעולה. קרבי כושר ובעל בריא היית

 להגן נקראו — רבות ונשים — הגברים כל במצור. היתד, ישראל,
 האם המדינה? ועל ירושלים על בהגנה אתה חלקך היה מה עליה.

 — לח״י או אצ״ל ההגנה, — המחתרת מאירגוני באחד שירתת
ש אחרי בצר,״ל, שירתת האם המדינה? הכרזת לפני

מדוע? — לא ואם הוקם?
 אבל זו. שאלה על לענות משפטית חובה כל לך אין

 והמסכנים אז, דמם את ששפכו רבבות תעניין תשובתך
הגבולות. על היום חייהם את


