ך* כל שכוע שורר המתח במערכת העולם הזה .המתח,
^ המירדף אחרי ההישג העיתונאי ,המאמץ לגלות את
הנסתר — כל אלה הם עניין שבשיגרה בשמעון זה.
המתח הזה הוא סם־החיים של העולם הזה ,הסיבה ה 
אמיתית לכך שגם בשנתה ה־ 26שומרת המערכת הזאת
על עלומיה.
אולם יש שבועות מייוחדים בתולדות העולם הזה ,כש 
המתח מגיע לפתע לשיא .הייתי קורא ■להם ״השבועות
האדומים״ ,כאשר עומד לפנינו אתגר מייוחד.

אז קורא משהו למערכת פולה .הדופק הקו־
?קטיכי כאילו מחיש את קיצכו ,הרעיונות מת
פרצים כמו מעיין תופס ,כושר־העכודה ורמת־
הפעילות נוכרים כאילו מעצמם.

בשבועות כאלה מצטייר העיתון בדימיוני כמו או-
הפקודה העתיקה
מושמעת
שבה
גיית־מילחמה,
 .^ 0X101^ 8X^X101 ^18כל דבר מפריע מסולק מן
הסיפון ,הצוות חש אל התותחים ,והספינה מלה באילו
הופכת ליחידה אחת .חיה המוכנה לזינוק.

ויהי מה.

כאותו רגע מת קשר־ההשתקה.

כי כאשר מחליט העולם הזה לפרסם — שום כוח בעו
לם אינו יכול למנוע את הפירסום .אין זאת התפארות.
זוהי עובדה פשוטה ,שהוכחה פעמים רבות .ראה לעיל.
השאלה לא היתה ,לגבינו ,הא ם  .השאלה היתד.
רק  -א יד .

חו צ פ ה ת הו מי ת
גם ,זהו ׳המקום לסלק טענה ,שנפוצה השבוע
ל ? מאחרי גבנו ,כאילו פנה אלינו מישהו מראשי ח־
שילטון וביקש לגנוז את הפרשה מטעמים לאומיים ,ואילו
אנחנו סירבנו.

לא

ה י ת ה שום

פנייה

כזאת.

אני קובע כאן רק את העובדה ,מבלי להיכנס לוויכוח
כיצד היינו מגיבים על פנייה כזאת אילו היתד ..העובדה
היא שלא היתה.

עובדה זו מבטאת לא רק חוצפה תהומית,
אלא גם טיפשות ללא־גכול.

ש בו עו ת אדו מי □
ץ כורים לנו כמה וכמה ״שבועות אדומים״ כאלה ב 
ו תולדות העולם הזה.
השבוע שבו התעלמנו מאולטימטום מפורש של הרמט־
כ״ל יגאל ידין ,ופירסמנו מאמר שלילי על צורת גיוס
הבנות לצה״ל .באותו שבוע התחיל חרם ,הנמשך עד
עצם היום הזה.
השבוע שבו פתחנו במסע־גילויים על מישטר ״חושי*
סטן״ בחיפה ,שבמהלכו הונחו שני מיטעני־חבלה במערכת
ובדפוס שלנו.
השבוע שבו הכרזנו מילחמה על הצמרת המושחתת של
המישטרח ,ופתחנו במאבק-איתנים שהסתיים בסילוקם של
יחזקאל סהר ועמום בן־גוריון.
השבוע שבו חשפנו את קיומה של ״קבוצת החצר״
של בן-גוריון ,מעין מאפייה פוליטית חשאית שכללה את
משה דיין ,שימעון פרם ,טדי קולק ,אהוד אבריאל ואח 
רים ,וכך פתחנו במאבק שבמהלכו הופעל נגדנו שירות-
הביטחון־הכללי ואירעו כמה מן הפרשות האפלות בתול 
דות המדינה.
השבוע שבו החלטנו לגלות בכל מחיר את הפשע של
כפר־קאסם ,למרות איסור קיצוני מטעם הצנזורה׳ וגרמנו
לכך שברגע האחרון יוסר האיפול ויותר הפירסום.
השבועות הסוערים של פרשת לבון ,שבהם הובלנו את
הפרשה מגילוי לגילוי ,ולא הנחנו לה להיסגר ,עד שנפ
לה הממשלה ונחשף העניין כולו לדיון פומבי.
השבוע שבו פירסמנו ,במעטה של ״סיפור בידיויני״,
את פרטי־הפרטים של עסק־הביש במצריים ,שהיה עד אז
סוד כמום.
השבוע שבו הדהמנו את הארץ בפירסום דבר מעצרו
של ד״ר ישראל בר.
השבוע שבו נחקק חוק־לשון־הרע ,שגירסתו המקורית
נועדה בגלוי לחסל את העולם הזה.
השבוע שבו פתחנו בגילוי מעשי־השחיתות של משה
דייו בשטח הארכיאולוגי ,והשבוע שבו החלטנו לפרסם
את פרשת אלישבע.
השבוע שבו התחלנו ,בעיצומה של מילחמת יום־הכי־
פורים ,להסיר את הלוט מעל ״המחדל״ ,והוספנו למילון
המדיני של ישראל מושג זה ,שלא יצא ממנו עד היום.

ה ד ג ל ונודה
ף בושו כסה שבועית ל ־ ני נ ו נ ב ו עסו העולם
*■ הזה במרכז ההתרחשויות במדינה.
תפקידו המכריע בגילוי פרשות־השחיתות במערכת-
הביטחון זכה בהכרה כללית .גילויינו בפרשת הבאקשיש
של שימעון פרס וגד יעקובי הושתקו בעיתונים אחרים,
אך הגיעו בכל זאת לתודעת הציבור .הכרת הציבור בתפ 
קידו ובהישגיו של השבועון גדלה בהתמדה והתבטאה,
בין השאר ,גם בתפוצה ובמודעות.
אבל כל זה היה עדיין בגדר השיגרה .גילויים מסוג
זה הם מטרת קיומנו׳ ועל־כן הם לחם־חוקנו .המתח היה
רב ,אך היה זה מתח רגיל של כל שבועות השנה.

ולפתע השתנה הכל .הטלפון צילצל — וד־
גל־הקרב כאילו עלה כתורן הספינה.

נודע לנו שקרה משהו חמור :איסור סיפרו של גולן,
הפעלת שירות-הביטחון־הכללי ,ישיבת־המחתרת של הממ 
שלה במתכונת של כינוס המאפייה ,הקונספירציה של וע-
דת־החוץ־והביטחון וקשר־ההשתקה בוועדת־העורכים.
באותו רגע ,מבלי שמישהו במערכת אף מצא לנכון
לבטא זאת במילים ,הוחלט לשבור את קשר־ההשתקה,

אביב ,ששלף את ספר־החוקים של המנדאט הבריטי וקרא
באוזנינו את סעיפי־הצנזורה של התקנות־לשעת־חירום של
הוד־מעלתו הנציב העליון ,על סמך דבר המלך הבריטי
במועצתו.
)גם קריאה זו היא מינהג בריטי .לפני פתיחת האש
על המון מתפרע ,חייב קצין הצבא או המישטרה בברי 
טניה לקרוא בקול רם בפני המתמרדים את חוק־דיכוי־
.X
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המהומות .זה גקרא
על-פי החוק הקולוניאלי הזה ,יכול הצנזור לאסור כל
דבר שהוא ״לדעתו״ מזיק לביטחון או לסדר — ועל
דעתו של הצנזור אין ,כמובן ,עירעור .במיקרה של הפ 
רה יכול השילטון לסגור עיתץ לצמיתות ,להחרים את
גיליונותיו ,לכלוא את עורכיו ,להטיל עליו קנס — בקי 
צור ,לעשות ככל העולה על רוחו של שילטון רודני.
)הצנזור המחוזי עצמו הוא איש סימפאטי׳ ואני רי 
חמתי עליו במשך כל המעמד המביש הזה .שערורייה
היא להטיל משימה כזאת על קצין של צה״ל !(.

מטרת הטכס כולו היתה ,פשוטו כמשמעו,
לאיים על ״העולם הזה״ כסגידה ,עד פי חוק
פאשיסטי ,אם יעז לגלות את הפרשה.

ה פ ר ת ה חו ק

מישהו כינס את ישיבת־הממשלה האמורה ,שאליה

פר שת מת* גולן

פיתוי המיידי שעמדנו לפניו היה פשוט להפר
)  1את החוק ,לפרסם את הדברים ,להסתכן בסגירת
העיתון ובמעצר.
■נראה כי כמה מראשי השילטון אכן האמינו כי כך
ננהג ,כי שירות־הביטחון־הכללי עמד לשגר איש לבית־
הדפום שבו מודפס השבועון ,כדי לקדם פני מזימה זו.

הפיתוי היה רב ,אף פסלנו אותו.

לדעתנו ,הפרת־חוק כזאת מותרת רק בענייו עליון של
מצפון לאומי ואישי .כבר הזכרתי שפעם בתולדות הטולם
הזה אכן החלטנו לעשות זאת — למחרת הפשע המחריד
של כפר־קאסם .האמנו אז כי חובה עליונה היא להודיע
לציבור שבוצע בשמו פשע־מילחמה מתועב .במדינת ה 
יהודים ,אסור שדבר כזה יעבור בשתיקה — אחרת היינו
מעמידים את עצמנו במצב שבו עומדים אותם גרמנים
״טובים״ ,שבניהם שואלים אותם כיום :״היכן הייתם?״
הפעם לא הגיעה דרגת החומרה לנקודה כזאת ,ועל
כן החלטנו ללכת בדרך אחרת :להשמיט את הקרקע
מתחת למזימת ההשתקה ,בדרכים חוקיות.

שום צנזורה אינה יכולה להשתיק עניין,
באשר עיתון לוחם ,מתוחכם ומוכן להסתכן
מחליט להכיא דפירסומו ,וכאשר יש לו קהל־
קוראים ער ,היודע לקרוא כין השורות.

)רודנים מסוגם של היטלר וסטאלין ידעו זאת ,ועל
כן סמכו על מחנות־ריכוז יותר מאשר על הצנזורה(.
החלטנו להגיש לצנזורה כתבות שונות הנוגעות ל 
עניי! רק בעקיפין ,ושאף הצנזור הנוקשה ביותר לא יעז
לפסלן.

ס ד ה ש בי ר ה
שער ״העולם הזה״ 1967
נצטוו השרים לבוא בהיחבא ,כגנבים בלילה׳ בלי מכו
ניותיהם.
מישהו יזם את ישיבת ועדת-החוץ־והביטחון ,שבה
הסכימו נציגי כל המיפלגות ,בקואליציה ובאופוזיציה,
לבוש תן ולחרפתן ,להצטרף לקנונייה.
מישהו הפעיל את ועדת־העורכים של העיתונים היו 
מיים ,והשיג שם הסכמה כללית לחיפוי על מעשי השיל-
טון .העיתונות עצמה נתנה יד לסירוסה ,ושמה בעצמה
את המחסום בפיה) .עורך הארץ ,גרשום שוקן ,התנגד
לפחות לאיסור הידיעה על עצם קיומו וגניזתו של הספר
יחד עם עוד שני עורכים .הצנזור הראשי הסכים לכך
תחילה ,אך שינה את דעתו אחרי שקיבל על הראש
מראש־הממשלה .אחרי שינוי עמדה זו לא יצא עורך הארץ
להילחם נגד החלטתה השרירותית של הצנזורה ,וגם לא
נאבק על עצם פסילת פירסום ספרו של גולן(.
אותו מישהו סבר ,כנראה ,כי בכד חסם את כל הדר 
כים לפירסום .כאשר אחד הנוכחים בישיבת ועדת־העור־
כים שאל בפירוש מה יהיה עם העולם הזה ,שאינו משתתף
בוועדה זו ,השיב אותו מישהו ,בביטחון עילאי ,שזה
בסדר ,הפירסום בהעולס הזה יימנע בכוח .הוא סמך על
הצנזורה.

האת היתה ,כאמור ,לא רק חוצפה ,אלא
גם טיפשות .רק ראש־ממשלה מאד־מאד בלתי־
מנוסה יכול היה להעלות על הדעת כי כצורה
ברוטאלית כזאת ייסתם פינו.
הפנייה היחידה אלינו היתה הצגת אולטימטום
מטעם הצנזור .במעמד שדמה לסצינה מתיד סרט
הוליוודי ,נקראנו אל מישרד הצנזור המחוזי של תל-

ך* זה אחר זה ,הגשנו לצנזורה שלושה מאמרים:
^ על פיטפוטי־קיסינג׳ר )בלי קשר לאירוע ישראלי כל 
שהו( ,מאמר על השתוללותו של יצחק רבין ,ומאמר סת 
מי על מתי גולן .אי־אפשר היה לאסור אף אחד מהם,
מבלי שהצנזורה תעמיד את עצמה במצב מגוחך ,כי אף
באחד מהם לא היה רמז כלשהו לפרשת־גולן.
אולם הרשימות האלה ביחד הצטרפו לתמונה ,שכל
קורא בר־דעת היה מסוגל לפענח אותה.

כל המאמרים האלה הגיעו מייד לעיני הדרג
הכביר כיותר .כאיזו־שהיא נקודה הכין דרג זה
שהמישחק אכוד ,וכי פירסומי ״העולם הזה״
יכיאו לפתיחת מערכת־שמועות מפה־לפה ש
תהיה גרועה יותר מן הפירסום עצמו.

באותה עת עצמה ,ביום השני בלילה ,גם הגיעה ה 
ידיעה על פירסום חלק מן הפרשה בניו יורק טיינזם.

כף נשכר קשר־ההשתקה ,לפחות חלקית.
מ ך הכל ,היה זה לא רק שבוע אדום נוסה
כתולדות ״העולם הזה״ .היה זה גם מיכחן נו־
סף ,שהוכיח בי אין לו תחליף ,וכי הוא ממלא
תפקידו החיוני .כאשר התגלגלו הגיליונות מ
תיר מבכש־הדפוס ,התגנב לליבנו שמץ של
גאווה.
כפי שאמרה לי בטלפון אחת מחברות־המערכת ,ביום
השני שעבר :״בשבוע כזה אני יודעת בשביל מה אני
עובדת בהעולם הזה.״

גם אני.

