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 לדעת הרחב הציבור צימאון על להעיד בה
 ובעיקר ביום־הבחירות, שקרה מה על יותר

הפוליטית. למהפכה שקדמו הפרשיות על
הצי את רבה במידה מספק הספר

 מידע של מרשים אוסף וכולל הזה, מאון
 מוגש והוא בעיתונות, קודם־לכן שפורסם

 הספר אולם וקריאה. מרוכזת בצורה
לשאלה תשובה כל נותן אינו כשלעצמו

מפובת
 מציג והוא המהפכה, קרתה ולמה כיצד

הדברים. התפתחות של מסולפת תמונה
להצ מקביל והוא מיקרי, אינו הסילוף

ב שהיה כמי עצמו את הספר מחבר גת
ההתרחשויות. כל מרכז

 שלא מי הספר את יקרא אם
כיש הדכרים כמדזלן• מצוי היה

 מהכד כי המסקנה לידי יגיע ראל,
 כימעט גרם אכנרי, אריה הספר,

 וחשף העז המהפכה, את לכדו
ה כשילטון לכדו פימעט ונלחם
מעיד•

 אחרים, אנשים כמד, מוזכרים ושם פה
 ואני, אבנרי אורי הזה העולם עורך כמו
 אליבא המאורעות, למהלך תרומתם אבל

בהחלט. שולית היתה אבנרי, דאריה

אוי
לנופלים

 של הוצאת־הססרים ערכה שבוע פ:י 6■
 בה בלטו הוצאתו. לרגל מסיבה המפולת /

 הליכוד. אנשי החדשים, אישי־השילטון
 מסיבה אחרת הוצאה ערכה כשנה לפני
פינחס על אבנרי של סיפרו הופעת לרגל

 אנשי-השיל- בלטו ההיא במסיבה ספיר.
 המערה אנשי הישן, טון

 השיל■ התחלף שני.הספרים כין
 של למסיכה הכאים התחלפו טון,

 השילטון חילופי עם אכנרי. אריה
הכתיכה. דרך גם התחלפה

 והכתיבה החנופה בולטות ספיר בספר
 של רעיו כולם השילטון, לאנשי המתחסדת

בספר העבודה. מיפלגת ואנשי ספיר

באו מפגיעה הרתיעה היטב ניכרת מערך,
 לליכוד כיום המקורבים אנשי־מערך תם

 אולם בעמדות־שילטון. עדיין והיושבים
ש מי כל בעמדת־שילטון, שאינו מי כל

 כדיברי הספרים. בשני עולים עליו נפל׳
 למנוצחים!״ ״אוי :העתיק הלאטיני הפיתגם
ב הדן המפולת, בספר החמישי בפרק

חוש כי מסתבר ורד, חברת הפסדי פרשת
עורך־ :שלושה הם וגיבוריה הפרשה פי

מאת

ב יגאל לבי
ה אותה החנופה, אותה בולטת המפולת

ה אנשי-השילטון כלפי המתחסדת כתיבה
הליכוד. אנשי חדשים,
 לא- פרשה מוזכרת שבו הזעיר הפרק
 כולל אינו תל־חי, קרן הקרויה חשובה

 והנבלה העוולה חומרת לגבי הגדרות כל
 ויתומים. אלמנות בעושקו הליכוד שעשה

בהפ הקרן של חמורות לעבירות רמז אין
בעי בהרחבה שפורסמו בשווייץ, קדות

תונות.
ה־ מעללי את המתארים הפרקים בשאר

מו בועז חבר־הכנסת תמיר, שמואל הדין
 היחידים הם אבנרי. אריה והעיתונאי אב

 בשנות הפרשה כחושפי בפרק המוזכרים
 מנכ״ל כמובן הוא העיקרי האשם .70ה-

 לחייו יורדים שהכל קריב, זאב מקורות,
 הארץ פירסם 1969 בשנת מותר. ודמו

לרא פורסם שבה ורד, על מאמרים סידרת
 ב- בעבודות הסתבכה החברה כי שונה

 כן מיליונים. מאות הפסידה דרום־אמריקה,
ה על מייוחדת רשימה בסידרה פורסמה
שונות. לחברות מקורות של הלוואות

 מי הוא במחדלים האשם כי קבעה הסידרה
 רב־ שר־הביטחון, כעוזר עת אותה שכיהן
נכ זו סידרה צור. (״צ׳רה״) צבי אלוף
על־ידי. תבה

כגי השתמשו שנים כמה כעכור
 אריה שד גיכוריו הסידרה לויי

 של שמו אי־הזכרת ידת אכנרי,
 על הכוץ וזריקת החזק, צור צכי

החדש. קרוב
 זו סידרה על ידע אבנרי אריה אם

 לא אם הונאה. זו הרי בספרו, הזכירה ולא
 בסיפרו הפרק אין אותה, לקרוא טרח

רציני.
 רוזנבוים בטיבור דן השישי הפרק
 באחים השביעי והפרק קורנפלד, ובבארני

 רמז אפילו אין הפרקים בשני בלומפילד.
 פורסמו העובדות כל כימעט כי לכך דל

ה התיאור כולל זה, בשבועון לראשונה
 מקרן הדולארים מיליון 30 גניבת של מלא

והפ בלומפילד, האחים על־ידי דייוויס
 ובלומפילד קורנפלד של עזרתם על רטים
 הכתבות מן חלקים רוזנבוים. של לבנק

 על־ידי אז הועתקו הזה בהעולס שהופיעו
 אחרונות. ידיעות בעיתונו, ופורסמו אבנרי

העתי עת בעיתונו, שהופיעה שגיאה אגב,
משום־מח בספר. גם חוזרת מכאן, קה

1.1976( הקודם ד שט המי וראשי רכין
התחלפו הספרים התחלפו, האורחים התחלף, השילטון

)1977( החדש המישטר ראשי ואת




