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 (מימין) אלמגוו דן

גוית(משמאל) לאלוף
 את הזה״ ״העולם פירשם שעבר בשבוע

 עד שהיה מי גזית, שלמה האלוה של מיכתכו
 הזה״, ״העולם לעורך אמ״ן, ראש לאהרונה

 בשבועון שפורסמה הטלוויזיה, פרשת כעניין
 הזה״ ״העולם מפרסם השבוע כן. לפני שבוע זה

 זו כפרשה שמילא אלמגור, דן של תגובתו את
מרכזי. תפקיד

הנכבד, גזית אלון!
מרו עכשיו להיות צריך הייתי לכאורה,

 שרק בכבוד, זכיתי אחדים ימים לפני צה.
:בחייהם בו זכו מעטים עבריים סופרים ו

שכתבתי, דברים בכנסת קרא שר־הביטחון
לדורות. הכנסת בדיברי מונצחים הם ועתה

 אולם מלים; בשלוש רק מדובר אומנם,
על-ידיך, הוגדרה זו קצרה ציטטה גם

 מעל שעבר בשבוע שפירסמת במיכתב
 ״סיגנון כבעלת ),2159( הזה העולם עמודי
 ליצור כדי הכל ונעשה מובהק״, קיסרי

 הללו המילים ששלוש הרושם, את בציבור
 על בא שהכל לכך, חותכת עדות הן

בשלום. מקומו
הת האחרונים השבועיים במשך אולם

חדשות, עובדות כמה במפתיע, לי, בררו
 אליו שכתבתי בשעה ידעתי לא שאותן

 העובדות- מרבית ה״קיסרי״. מיכתבי את
 הרשימה מן — מפיך דווקא לי נתגלו הללו

שפור מרשימות או בחתימתך, שפירסמת
לציין, לי וצר בהשראתך. בעיתונות סמו

ב המונצחת שימחה אותה — ששימחתי
ב לא באחרונה נעכרה — הכנסת דברי
להש עתה לי קשה :כן על יתר מעט.

 המעשים מן שכמה הרושם, מך- תחרר
לעו צריכים האחרונים בשבועיים שעשית

 של הבאתו מעצם דאגה יותר אפילו רר
מכס. תשלום ללא ארצה מקלט־טלוויזיה

 וקיוויתי לצה״ל, הגיוס סף על עומדת
 בחיל- ולשרת כישוריה את לנצל שתוכל

 קשה אמה. גם שירתה שבו המודיעין,
ל סיכוייה את באחרונה ששיפרתי לומר
 גם להסביר צורך ואץ זה. לחייל הגיע

 המטוס מן מעתה שארד פעם בכל מדוע,
 האדום״, ב״מסלול לעבור עלי יהיה בלוד,

 ובכיסי מיטען, כל ללא ארצה אגיע אם גם
משומשת. ממחטה רק

 למה
אז? שתקתי

 בכל־זאת החלטתי איפוא, רוע, *1*
שר־הבטחון? אל במיכתב לפנות *■ז

 לגמרי עצמי, את שמצאתי׳ משום ראשית,
 אנשים, כמה ישבו שבו בחדר במיקרה,

ה אל המטוס מן לירידתך עדים שהיו
 המסלול, על לך שחיכתה הצבאית, מכונית
 שמעתי, גם מפיהם תיבת־הטלוויזיה. ובידיך

 זו תיבה שמרת הטיסה כל במישך כי
 סירבת ואף הראשונה, במחלקה לצידך,

ש הדיילת, של להצעותיה רבה באדיבות
 יותר. נוחה בפינה התיבה את להניח רצתה

 רבים שאנשים כך, על שמעתי גם מפיהם
 מהם וכמה המטוס, מן ברידתך אותך ראו

המעשה. על השתוממותם את מייד הביעו

 שעליה צה״ל, של המופלאה הלוחמים״
ו הריעות״ ב״שיר שרנו

כמה
שאלות

העניו: לעצם עכשיו, ןיי
 לשר־הביטחון והשמח הקצר מיכתבי 1

 מיכתבו את ממנו שקיבלתי אחרי נכתב
 שאכן מפורשות לי מודיע הוא שבו השני,
 שפניתי לפני עוד למכס הודעה שלחת

אליו. אני
 וייצמן עזר מר של בגירסתו אימון נתתי

 דברים אומר כשהוא גם לו מאמין (אני
 רוצה שסאדאת :למשל ;יותר חשובים
 שהמתינה שהמכונית, אז חשבתי !).בשלום

ל ישירות אותך לקחה המסלול, על לך
 כש־ — מיספר ימים כעבור ורק ביתך,
 שטות״, ״מעשה שעשית על־כך עמדת

 ;במיכתב למנהלת־המכס פנית — כדבריך
 שר־ בלישכת מיכתבי שנתקבל לפני וזאת

הביטחון.
 העולם כתב אליך פנה שבו מרגע אולם

 קרוב בינואר, 6דד במוצאי־שבת, — הזה
 עומד עיתונו כי לך והודיע — לחצות
 בשרשרת הגבת הפרשה, על כתבה לפרסם

לעורר העשויים והתבטאויות, מעשים של

 לסכם שילם כי ואמר התקרית, על אותו
 ב־ .שרכש הטלוויזיה מקלט על ל״י 3300
ה את שר־הביטחון שקיבל לפני חו״ל

אלמגור.״ דן של תלונה
 יום באותו הופיעה אחרונות בידיעות
המכס שילמתי גזית: ״אלוף הכותרת:

התלונה.״ לפני
 בתלוש גם להיעזר אולי, היה, אפשר
 בשבוע פירסמת שאותו המכס, של הקבלה
 זה בתלוש הזה. העולם עמודי מעל שעבר

 האם (אגב, הפרטית כתובתך גם מופיעה
 כתובתו את בעיתון לפרסם הדבר, נכון

 קצר כה זמן אמ״ן, ראש של הפרטית
 שמא או מתפקידו? משתחרר שהוא אחרי

 להיענות המוכנים אלה, לכל הכתובת נועדה
 במיכתבך, המופיעה האדיבה, להזמנתך

 עתה, בביתך מודרכים״ ״סיורים לערוך
 למרבה ?) מעשה לאחר שבועות שישה
. כל בקבלה מצאתי לא הפלא, ך י ר א  ת

 ״תאריך״ הכתובת את הנושאת !המישבצת
חשב תמיד (מוזר, ריקה משום־מה, נותרה,

תאריכים!). לענייני רגיש שאמ״ן תי
 כי אומרת, בידי המצוייה האינפורמציה

 רק המקלט עבור דמי־המכס את שילמת
 שבועות ששה — 7.1.79 שעבר א׳ ביום
 קבלת אחרי כחודש ארצה, בואך אחרי

 קבלת אחרי בדיוק אחד ויום תלונתי,
הזה. העולם מכתב הצילצול

ל ברצוני טענותי, לפירוט שאגש לפני
 מקווה שאני אישיות, נקודות כמה הבהיר
מתחילה: כבר מאליהן ברורות כי.היו

 ״חשבון״ היה, לא ומעולם לי, אין 3
 זה צילומינו, להופעת עד איתך. כלשהו

 לפני הזה העולם עמודי מעל זה, בצד
 אתה כיצד אפילו ידעתי, לא שבועיים,

נראה.
 קשר לי, היה הא ומעולם לי, אין •1

פו או צבאי חברתי, אישי, — כלשהו
 למעשה, יגורי. אסף ח״כ עם — ליטי
 הזה הרגע עצם עד אפילו יודע איני

 בינינו היחידי הקשר נראה. הוא כיצד
 בשבועיים שיחות־טלפון לכמה מצטמצם

האחרונים.
בכנסת, השאילתה את יזמתי אני לא !ס

ה כתבי הזה. בהעולם הפירסום את או
 לפני אלי, שפנו הם יגורי וח״כ שבועון

ש אחרי ביוזמתם, משבועיים, יותר קצת
 ביני ההתכתבות שמע לאוזניהם נתגלגל

 לכמה סיפרתי (שעליה שר־הביטחון לבין
 מיכתבו קבלת שבין בשלב בעיקר ידידים,
השני). מיכתבו לבין הראשון

 כוונה כל לי, היתה ולא לי, אין •1
 זו. מביכה מפרשה כלשהו רווח להפיק
מלכת אותי הזהירו מידידי רבים להיפך,

 שאין כזה, בעניין להסתבך״ ״שלא חילה
 לאן לדעת ושאין אליו אישית נגיעה כל לי

 היססו לא הטובים מידידי כמה יוביל.
 :הפרשה שנתפרסמה אחרי אותי, לשאול
 או: האוצר?״ של מלשין נעשית ״ממתי
ב מתנקם אתה אז במכס, אותך ״דפקו

 כמה גם קיבלתי האחרונים בימים גזית?״
ב והיסטריות, אנונימיות קריאות־טלפון

 בשובך אתה הברחת דברים ״וכמה : נוסח
בתי כן: על יתר לחו״ל?״ ממסעותיו

 כזה?״ במיקרה לעשות מה אין ״האומנם
ידידי. שאלו
 על מצפוני אותי נוקף הזה היום עד
 לכמה כלשהו פירסום בשעתו נתתי שלא

 בהתנהגותם הקשורות מדאיגות, פרשיות
 בכירים ובטחוניים פוליטיים אישים של

 או יום־הכיפורים, מילחמת שלפני בימים
 לי נודעו אז גם עצמה. המילחמה בימי

 :אנשים אמרו אז גם במיקרה. רק הדברים
 ו־ !״זה ככה ? לעשות אפשר מה ״נו,

 היה אפשר שאולי המילחמה, באה אחר־כך
 פיר־ מועד בעוד ניתן אילו אותה, למנוע

 ידעו שעליהן הללו, התופעות מן לכמה סום
 לשר־הביטחוין לכתוב אז יכולתי (לא רבים

של גיבורם היה עצמו הוא שכן אז; של
 שבעיקבותיהם הללו, הסיפורים מן כמה

יקר). מחיר שילמנו
 לשר־הביטחון לפנייתי השנייה הסיבה

 הקלה גם ולו לאפשרות, החרדה מן נובעת
 אני שבה במדינה אמ״ן שראש ביותר,

 של איום תחת אי־פעם נתון יהיה חי,
 בהודעתו חלילה, דייק, לא אם סחיטה,

 של החוץ־והביטחון לוועדת לשר־הביטחון,
 נתן או שמכר, (האיש לציבור או הכנסת

 מנוסעי אחד ? בחו״ל מקלט־הטלוויזיה את
 ־ ? המסלול על שהמתין הנהג, ? המטוס

?) העיתונאים או המכס, מאנשי אחד
 לא-פעם קוראים אנו האחרונות בשנים
 עדר המעידים אלופי-צה״ל, על בעיתונות
 מבריחי- של במישפטיהם נלהבות יות־אופי

 ועבריינים פורצים ■ מבריחי־בשר, סמים,
 שוב קראנו אחדים ימים לפני רק אחרים.

ש האלוף, של המפורסמת אימרתו את
 לפחות ״מכיר הוא כי בשבועה הצהיר
 לעשות המוכנים בצה״ל אלופים חמישה

״.-----------בשביל הכל
 המיקרים שבכל האזרחים, לנו, יערוב מי
ב״אחוות ורק אך הסולידריות נעוצה הללו

 הת־ עם אחד בקנה עומדים שאינם רושם
_________תום־לב. וך_נה_גות_שמת

 שהופיעו הפירסומים פי •על אם׳״לש״פויט
״מקור בהשראת או ביוזמתך, בעיתונות

 את קיבלת שבו הרגע מן נסחפת ביך״,
 שבוע לתוך הכתב של צילצול־הטלפון

 כתבים כמה כינסת שבו מאד, עד קדחתני
 הופעת ;גירסתך את להם ומסרת צבאיים

 של ועדת־החוץ־והביטחון בפני מיוזמתך
 מיכד שלחת ;פרטים לה ומסרת הכנסת
 ועדת־הכנסת, וליו״ד הכנסת ליו״ר תבים
 ח״כ של ובאישיותו בהתנהגותו דנת ובהם
ב אירחת ;השאילתה מגיש יגורי, אסף

 מידיעות אברך מידה הגברת את ביתך
 ואת המקלט את לה והראית אחרונות,

 למערכת והמצאת טרחת כן שובר־הקנייה.
ה אל המפורט מיכתבך את הזה העולם
 מיש־ ״מוצגים שני אליו צירפת ואף עורך,

כ לשמש שנועדו מיסמכים — פטיים״
גירסתך. לאמיתות ניצחת הוכחה
 לא- שבוע זה שהיה לעצמי מתאר אני

 עיסוקים על לחשוב יכולים כולנו קל.
 קרים בימי־חורף יותר ומהנים נעימים

 שוב, אותך להטריד לי יורשה אולם אלה.
ה ישירות, שאלות כמה אותך ולשאול

ה בשבועיים דווקא מאד אותי מטרידות
: אחרונים

 המבס ס7שו בדיוק מתי )1(
7המ,ק?ט עבור

 10ה־ ביום דבר בעיתון שהופיעה ידיעה
 העיתון, של הפרלמנטרי כתבו מאת בינואר,
מוסרת:
 הסביר גזית, שלנזה אלוף אמ״ן, ״ראש
 פרשת את בוועדת־החוץ־והביטחון אתמול
 על־ סיפר הוא והמכס. הטלוויזיה מכשיר

שאל לא שאיש אף ביוזמתו, לוועדה כך

 דורשות, המכס תקנות כן: על יתר
 טובין״, ״יבוא על באיחור המצהיר שאדם
 ואחרי המיובא, החפץ את למכס עמו יביא

 תיק, כנגדו ייפתח המכס, את שישלם
 ידווחו — צבא איש הוא ואם ;קנס ישלם

 אינני אם ולמצ״ח. למטכ״ל גם כך על
 עצמו, המקלט את למכס הבאת לא טועה,

הטל מקלט של מודפס פרוספקט רק אלא
 מקלט — בארץ המצוי ביותר הזול וויזיה

 הליכים שום ל״י. 1900 שערכו שחור-לבן,
 אנשי־ שגם נראה ננקטו. לא מיוחדים

 — לעצמם אימצו כשר־הביטחון, המכס,
 תורתו את — מיוחדים במיקרים לפחות

בן־פרחיה. יהושע של הליברלית
? שחור־זבן או צבעוגי, (צ)
 שמדובר טענת הטלפונית בשיחתנו כבר
 130 רק לך שעלה שחור-לבן, במקלט

ה כמיצרך גם נמכר וש״במיקרה דולר,
בשק״ם.״ חודש

 המיסמכים, שבין חבל רק מאד. יתכן
 לא הזה, העולם למערכת המצאת שאותם

 שהיה המקלט, של שובר־הקנייה גם נמצא
 על יום־הקנייה, על ברור באופן מעיד

 הבאת זאת תחת המהיר. ועל מקום־הקנייה
פרוספקט של שער :מישפטי״ כ״מוצג
 בשחור־לבן(לי מקלט־טלוויזיה של מיסחרי

 טלוויזיה־צעצוע של פרוספקט בבית יש
ה מן אותי יפטרו בזכותו האם לילדים.

ה החצי מן לפחות או השנתית; אגרה
?) שני

 אלא המקלט, את ראו לא אנשי־המכס
 שביקרה אברך, מירה הפרוספקט. את רק

 אחרונות: (ידיעות במפורש ציינה בביתך,
 ראתה שאותה ;(הטלוויזיה ״היא :זק4.1

 מתאימה ארצה) שובך אחרי חודש בביתך,
)28 בעמוד (המשך
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