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 על שלכם העצמיות הטפיחות עם כבר ״נמאסתם
 בנוסח העצמיות התשבחות את פעם בל לקרוא מרגיז זה השכם.
 שזה משום דווקא שצדקנו!׳ רואים ,אתם או לבם...׳ ,אמרנו

 מנדב אני שלכם בכישלון פעם תודו בו ביזם מרגיז. זה — נכון
שבועות. פטה לפני מחולון, חסיד אבי הקורא לנו כתב שמפאניה...״ בקבוק

 הזה העולם שגיליון ספק לי אין השמפאניה. את להבין יכול הסיד שהקורא חושב אני
התנצ או נוספים הסברים צריך ואינו לכישלון חיה עדות הוא )1905( שעבר מהשבוע

 וכלה כתבת־השער דרך מתפורר) גולדה (שילזזון הגיליון של הקדמי מהשער החל לויות.
לאור. יצא כאשד לפרד,־היסטוריה סבר שייך זה גיליון היד. הפרשנות, :במאמרי
 את והוריד מאיר גולדה של שילטונה על הגולל את כמעט שסתם גיליון זה היה

 של הקאריירר, על לפחות, זמנית המסך׳
ש הדברים כל כשר־הביטחון. דיין משה

 לשעה עד ויפים טובים היו בו נאמרו
 הפכו הם הגיליון. הוכן בה האחרונה
 התברר באשר לילה, באותו עוד לבדיחה

 לפרוש כוונות כל אין מאיר לגולדה כי
 צמרת בישיבת המעושה התפטרותה וכי

 לא שעבר, בשבוע הראשון ביום מיפלגתה,
 שנועדה הצגת־פורים בבחינת אלא היתד,

 לפניה ברך לכרוע מיפלגתה את להכריח
 ל־ שיתשוב כדי בתחנונים אליה ולזחול

 כביכול התפטרותו לגבי הדין הוא שילטון.
 חיפש שרק דיין, משה שר־הביטחון של
 כדי ביצירתה, סייע ואף ההזדמנות, את

לו. יברח שזה לפני הסוס אל מהר לחזור
 עשינו בפח. הפעם נפלנו מודה: אני

 לכל בניגוד והפעם, הגורלית השגיאה את
 מה משום הערכנו הקודמות, הפעמים

 משכו וכך להם. להאמין נטינו סנים. שהם
עיתו שמבחינה המלכודת אל באף אותנו
 של הגדולים הכישלונות אחד היתר. נאית

אי־פעם. הזה העולם
 סגירת של הלילה בערב, שני ביום עוד

 במערכת. חריף ויכוח נטוש היד, :הגיליון,
ה: שזהו משוכנעים היו מאיתנו כמר,  ז

 הציעו אחרים הקאריירד,. את גמרה גולדה
 חילוקי־הדיעות חפוזות. ממסקנות להיזהר

השער. כותרת את לנסח כשהגענו גברו
ש השער, את להדפיס התפתינו תחילה

 לגילון שבועות שלושה לפני עוד הוכן
זה במדור ושהוצג הודפס שלא ,1903

פתק קורע דיין
פורים הצגת

 נמנענו מתפטרת. מאיר גולדה סוף־סוף, הכותרת: את נושא כשהוא שבועיים לפני
 מישחק־פורים :דוגמת לניסוח המערכת מאנשי אלה של תביעתם נוכח זה שעד מהדפסת

 שיל־ :מחייבת ובלתי מסתייגת כותרת ניסחנו פשרה. התקבלה לבסוף מאיר. גולדה של
מתפורר. גולדה טון

 ובשילטון בגולרר, המילחמה עת. בטרם וחגגנו הגזמנו כי הסתבר כך גם אבל
הסתיימה. לא שלה המנדט

אישור ונתן דן השר
הפתעות. של גיליון זה יהיר, רבים שלקוראים בטוח אני

 בציד־ להתפאר ״תפסיקו הטענה אחרי לשמוע, מרבים שאנו השנייה, הטענה כי
״ דיין משד, על טובה מילד, פעם בבר תכתבו ״מתי היא, קתכם...״ ז
השבוע. קורה זה גם אז טוב,
 שעבר בשבוע שפורסמו העבודה מיפלגת במרכז רפ״י חברי ישיבת תמונות את

העי צלם היד, הוא בדנובסקי. אלכם המערכת צלם צילם דיין), של הפרטי (צבאו
 חצות אחר שתיים בשעה לסופה ועד מתחילתה כמעט בחשיבה שנשאר היחיד תונות

הלילה.
ושומרי־ סדרנים ניסו בתל־אביב, העבודה מיסלגת בבית שנערכה הישיבה בפתיחת

 ״לחמש להיכנס להם הותר יותר מאוחר רק לישיבה. להיכנס מהצלמים למנוע ראש
 ויחד ההוראה את שכה אלכם ולהסתלק. תמונות מי׳ספר לצלם לאולם׳ בלבד״ דקות

בישיבה. דקות לחמש מעבר נשאר צילמי־עיתונות כמה עוד עם
 מערכת את מייצג אלכם כי הסדרנים, לאחר הסתבר כאשר כשעתיים, כעבור

 ביקש הסתלקו, הצלמים ששאר אחרי באולם נותר שעוד היחיד הוא וכי הזה העולם
 בישיבה להישאר רשות לבקש ניסה אלכם ולהסתלק. תפקידו את לסיים באדיבות ממנו

 מטעם מיפלגת־דיעבודה של המישנה מזכ״ל של מזכירתו בטי, אל פנה הוא תומה. עד
 כעבור לכך. דיין ממשה רשות לבקש שעליה לו רמזה היא נצר. משיה רפ״י, חטיבת

 עד בישיבד, להישאר הזה העולם לצלם אישית התיר וזה דיין אל פנתה היא דקה
 לאורך ותגובותיו הבעותיו את צילם דיין, אל קרוב נצמד אלכם זאת. רק לא תומה.

 הפרטית הטלפון בשיחת אותו צילם הוא התלהב. או פיהק זעם, כשחייו, הישיבה, כל
 תמונה) (ראה לגזרים אותם וקרע מחבריו סודיים פתקים שקובל שעה אשתו, עם שניהל
והשתעמם. שנימנם ושיער,

 לומר יש דיין של לזכותו אבל דיין. של לטיבעו מנוגדת היתד, זו שהתנהגות לא
 איש הוא הפעם שהצלם לו ברור כשהיד, גם ממינהגו חרג ולא התרגש לא שהוא
הזה. העולם

אבל ללא מוות
 הסאד,־פומבית־ של גיליון שזהו הרגשה להתקבל יכולה לעיל, הנאמר כל אחרי

 למרות איך, פעם עוד ותראו בואו מהפה, הזד, המריר הטעם את להוציא כרי על־חטא.
צדקנו. שוב הכל,

 השביעית בכנסת זו תקנה אושרה כאשר בזמנו, שבתון־הרסב. לעניין מתכוון .אני
 החוק, נגד בגלוי שיצא היחיד ה:ח״כ אבנרי אודי היה האחרונות, מישיבותיה באחת
 הזה והעולם בכנסת אבנרי ואנטי־לאומי. פופולארי בלתי מאוד זה היה שאז למרות
 ויכביד בדלק לחיסכון יביא לא מיותר, החוק כי שטענו הבודדים בין היו בדפוס,
הציבורית. בתחבורה הקשיים את זאת לעומת

 טענותיו על בוויכוח המשתתפים כל כמעט חזרו בכנסת, שנערך בדיון שבועיים, לפני
 ביניהם לכן. קודם וחצי חודשיים אבנרי של
בשבתון. תמכו שבשעתו כאלה היו

נשיקה. מיתת הרכב שבתון מת השבוע
 בחירוף בשעתו עליו שהגנו אלה כולל איש,

עליו. התאבל לא ■נפש,


