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 אילנה דיווחה שעליו אבו-חצירא, אהרון
 האחרון. בגליון

אדון: אילנה מספרת
 במילוי אדר, תחיה חברתי, של סבלותיה

ב פורטו אשר למסיבה, ממסיבה תפקידה
 לזיכרוני פרצו מה, זמן לפני זה מדור

 עיתונאי צר. בתא־טלפון נחבאתי כאשר
 המתפרץ ההמון מפני בגופו עלי סוכר זר

אבו־חצירא. אהרון השר של ממישפטו
 של מזה ונוח קל תפקיד אין לכאורה

 בבית- זמנך את מבלה אתה מישפטי. כתב
 בפרקליטים בעורכי־דין, מוקף המישפט,

להר צריך אינך שומרי־סדר. ובשוטרים
 קרה שבהם נידחים, למקומות לכת חיק

ה לתחום באים כולם אחר. או זה סיפור
 יכולים הנאשמים אין לרוב הגדולה. עיר

ו במעצר, שהם מכיוון מפניך, לברוח
בית״המישפט. במיזנון נעשית עבודתו

 פטורה אינה זו נעימה עבודה גם אך
 מיש- פרשיות מתרחשות לעיתים מצרות.
 עוזב אתה ואז לתל-אביב, מחוץ פטיות

ו שלך והמוכרת הנוחה הטריטוריה את
 אותך תכניס מזל, לד היה אם לגלות. יוצא

 בלי המישפט לאולם שלד תעודת־העיתונאי
 מוקד- הוא המישפט אם אבל בעיות.

 לולא (והרי הציבורית העין של המשיכה
 מתל-אביב) לצאת טורח היית לא כד

מלא כבר האולם כי לשם, בבואך תמצא,

/ ?י'9/ *
 שנים 20 מאז הראשונה זוהי,הפעם

 ברשימת- ריאלי במקום מופיע שאיני
 המועמד להיות (הסכמתי לכנסת מועמדים
של״י). ברשימת האחרון
 להבליט הרצון היד, שלי השיקולים אחד
 של ואי־התלות האובייקטיביות את מחדש
סיס ברוח במאבקי־בחירות, הזה העולם
משוא־פנים״. בלי מורא, ״בלי מתנו:

 ב- גם זו אי־תלות על שמרנו אמנם,
 זה היה לא אך קודמות. מערכות־בחירות

 רשימת־מועמדים ראש הייתי כאשר קל.
 ,1965ב־ חדש כוח — הזה העולם (של

(ברשי שלישי ומועמד )1973וב־ 1969ב־
 יתרה הקפדה הקפדתי ),1977ב־ של״י מת

בתפ הפוליטית פעילותי את לערב שלא
 שראו מי היו אך העיתון. כעורך קידי
 לפחות או העמדת־פנים. או צביעות, בכך

בלתי־אפשרית. משימה
 דיעותי את מלהביע אז נמנעתי לא

במאמרים התלויות־ועומדות הבחירות על

 בעוד שכזו סכנה וריסון פנימית בקרה
מועד.

 בטוחים היו המיפלגות ראשי כי נראה
 שהחלטתי לפני גם הזה העולם באי־תלות
 ה־ כל :ולראייה .120ה־ במקום להתייצב
 שבועון בעמודי להשתמש החליטו מיפלגות

 בהם ומפרסמות להסברה, כבמכשיר זה
 הוכיחו המדעיים הסקרים הודעותיהם. את

 השיכבה אל מגיעות הן זו בדרך כי להן,
 דעת־הקהל עיצוב מבחינת ביותר החשובה
ה השיכבה של הצעיר החלק במדינה:
בארץ. והמבוססת המושרשת משכילה,
 להכריע אתה גם תצטרך דבר של בסופו

 כן לפני שתשמע טוב להצביע. מי בעד
 אותו תשקול המיפלגות, כל של המסר את
 חוש- הפעלת תוך הבנתך, מיטב לפי

 זהו שלך. הטיבעית והספקנות הביקורת
 חלק הוא זה ששבועון הדמוקרטי, התהליך

ממנו.
 מול בודדה

הסוער ההמון
מייוחדת׳ תופעה היא אלון אילנה

אלון פרשנית בתכת־
מקום!״ ״אין

אבו־חצירא פסל,־דין אחרי ככית־המישפט המהומה
"ודורס מוחץ הצר, הנזיסדרון את שטף ״ההמון . . .

 לכל המורה הוראה נתתי אך חתומים.
 מיפי חותם להטביע שלא חברי־המערכת

עבודתם. על כלשהו לגתי
 זו מערכת חברי כי קשה, היה לא זה
 מהם אחד לכל אידיאולוגית. קבוצה אינם

למדי. רחב הוא והמיגוון משלו, השקפות
 בבואו לדיעותיו אדם נשאל לא מעולם
 ההנחה זה. בשבועון לעבודה להתקבל

 משפיעות אינן האישיות שדיעותיו היא
 ואם המיקצועית. העיתונאית פעולתו על
 מפני בלתי־נמנעות, שהן — חריגות יש

 בן־ הוא ביותר המיקצועי העיתונאי שגם
מבטיחה המערכת פעולת הרי — אדם

 עו- הישראלית: העיתונות בנוף במינה
 למיש- מומחית ראשונה, ממדרגה רכת־דין

ופרש כתבת של תפקיד הממלאה פטים,
 מעניק הדבר בעיתון. מישפט לענייני נית

זה. בשטח מייוחד מעמד הזה להעולם
 אפשר שליו. כתפקיד להיראות יכול זה

 שקט, במישרד בעלת־התפקיד את לתאר
 ומנומק, ארוך פסק-דין על דוגרת כשהיא
 את וכותבת עבי־כרס בסיפרי־חוק מעיינת
 אלון, לאילנה מתאים היה גם זה דברה.
ועדינה. נאה צעירה שהיא
 אכן וזה אחרת. גם להיות יכול זה אך

של פסק־דינו קריאת בעת אחרת היה

 ואינם מכירים שאינם והשוטרים לחלוטין,
שלך. מתעודת־העיתונאי כלל מושפעים

 השר של מישפטו היה שיא-ד,שיאים
ל נקבצו פסק-הדין לקראת אבו־חצירא.

 הנאשמים, ויתר השר אוהדי אזרחים מקום
 בבית־המיש- השוטרים גם ורב. גדול קהל
 וכך, זה. עימות לקראת כהלכה נערכו פט

 בשעה מתל־אביב למקום הגעתי כאשר
 מהסניגורים, שניים עם יחד בבוקר, 8.30
 נשארנו כולנו לתחנונינו. איש שמע לא

הנעולות. הדלתות מאחורי עומדים
 שהר- הנאשמים, קרובי בהתערבות רק
הוכנסו הדלתות, על בדפיקותיהם עימו

 כולנו הצלחנו כך לאולם. שלהם הסניגורים
 האולם. דלת אל הששים בדקה ממש להגיע

 להידחק הסניגורים רק הצליחו ששם אלא
 היו שידיו השוטר, בקושי. זה וגם פנימה,
 בכוח אותן שלח מהבוקר, עבודה מלאות

 ליד עמדתי וכך החוצה. אותי ודחף אלי,
עתונאים. כמה עוד בחברת הדלת

 מחיאות־ האולם מתוך נשמעו כאשר
 החוצה נדחק הזיכוי, על שבישרו הכפיים

 הרשה בית־המישפט שנשיא אחד, עיתונאי
 החדשות את מסר והוא מהאולם, לצאת לו

 וחיכו הטלפונים ליד שעמדו עמיתיו, ליתר
 הקהל, כי ברור היה אז כבר לחדשות.

 את ידרוס ההקראה, בתום מהאולם שייצא
 שהייתי מאחר בדרכו. שיעמוד מה כל

 ה־ של הנעולות הדלתות שתי בין לכודה
ב מוגן תא־טלפון לי מצאתי מיסדרון,
ש וקיוויתי עץ, בלוחות צידיו שלושת
בשלום. אעבור הפרוצה חזיתו למרות

 בישרו המונית ושירה שופר תקיעות
 המיסדרון את שטף והוא ההמון, בוא את

 בדרך. שעמד מה כל ודורם מוחץ הצר,
 עלי, להגן כדי בו די היה לא תא־הטלפון

 מסוכנות־ גדל־קומה גבר בפרץ עמד לולא
ההמון. בפני עלי סוכך אשר זרה, ידיעות

 בית־המישפט, לחצר הכל ירדו כאשר
אח אנשים שני בת־מזל. הייתי כי גיליתי

 אמבולנס והתעלפו. מעמד החזיקו לא רים
 בלתי- בגבר טיפלו ואנשיו למקום, הוזעק

 דסקל, שמואל הנאשם של ובאשתו מזוהה,
ומהמהומה. מההתרגשות היא גם שהתעלפה

 ליד אשה
הכותל

אן עד  בזה אלון. אילנה של סיפורה כ
 חברות־המערכת. של הבעיות הסתיימו לא

מחוץ עמדה המישפטית שהכתבת בשעה

סרגוסטי צלמת
לגברים!״ ״רק

המע צלמת היתד, בית־המישפט לאולם,
 צילמה היא בתוכו. סרגוסטי, ענת רכת׳

תמו פסק-הדין. מתן ואחרי לפני השר את
האחרון. בגליון הופיעו אלה נות

 המהומה את סרגוסטי הנציחה מכן לאחר
 אל ההמון את וליוותה בבית־המישפט,

 הצגה השר ערך שם המערבי, הכותל
 לאחר שהסתבר כפי — שהיתר, הודייה של
שלו. מערכת־ד,בחירות פתיחת — מכן

 סר- היתד, הכותל, אל ההמון בהתקרב
 היא מהירה. החלטה להחליט צריכה גוסטי
 כשהוא מקרוב, השר את לצלם רצתה
 כבית- נחשב הכותל אך האבנים. את מנשק
ונשים. גברים בין הפרדה שם ויש כנסת,
 שערה את לקצץ נוהגת סרגוסטי ענת

 המקובלת החד־מינית באופנה ולהתלבש
 רעיון: בראשה צץ לכן האחרונות. בשנים

הכותל. אל ולהתקרב כגבר להתחפש
ש הגברי המיקטורן' את כיפתרה היא
 העליון, חלק־גופה את שהסתיר לבשו׳׳
לראשה. כיפת־קרטון וחבשה

 חדי- הם שומרי-הכותל כי מסתבר אך
 סילקו המחופשת, בענת הבחינו הם עין.

ה את להנציח יכלה היא מהמקום. אותה
מרחוק. רק מעריציו, גב על הרוכב שר,

22833 הזה העולם


