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במדינה
משפט

 הדוקטור
האלוף נגד

 במעריב פורסמה ,11.6.70ב־ כחודש, לפני
 את שנשאה כתבה מארח, מעריב במדור

. האוייב בשרות ישראלים על הכותרת . . 
 שלמה לשעבר, חיל־הים מפקד של עטו פרי

 חיים ד״ר עם ראיון הכתבה: נושא אראל.
בארצות־הברית. ששודר (דרבקין), דרין

 לשמוע זכינו במאי, 31 ראשון, .ביום
 האנגלית בשפה מהמולדת, חדשים צלילים

 ז\\11]ל5 כתב חזק. אירופי מזרח ובמבטא
 על כתבה שידר רדמונט, ברנארד בישראל,

 הביקורת ועל בישראל והניצים היונים
 הקשוחה המדיניות על בארץ המושמעת

 בו אין כשלעצמו זה דבר הממשלה. של
 שהשידור בזאת הוא החידוש חידוש. שום
 דרין חיים הד״ר עם מוקלט ראיון כלל

מדינ את בחריפות לבקר לנכון מצא אשר
 הפלסטינים זכויות את חייב הממשלה, יות

המליץ ארץ־ישראל, בשטח עצמית להגדרה

 רבלון של ולרגליים לגוף לחזה טיפול תכשירי בישראל! לראשונה
ג י ש ה ת ל ו י ר מ ו פ ר פ ר ב ח ב ו מ ל ות ה ן ש ו ל ב ר
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דרין תדכע
מאמר של מסולפת פרשנות

 הכבושים מהשטחים ללא־תנאי נסיגה על
 עם ישיר למשא־ומתן הדרישה את ושלל

ערב.״ מדינות
 שונא אותו מיהו החופש. מחיר

דרין? חיים כביכול ישראל
 8 סעיף על פרסית, פלילית בקובלנה

 השבוע שהוגשה הרע, לשון איסור לחוק
 אריה נגד בתל־אביב, השלום לבית־משפם

 כתבה, אותה בגין מעריב, עורך דיטנצ׳יק
התביעה: את שהגיש דרין, חיים כותב

 קום מאז ממשלתי, פקיד הינו ״הקובל
 המחלקה בהנהלת במינהל המכהן המדינה,
הקו השיכון. במשרד כלכלי־חברתי למחקר

 של המערכת כראש כמו־כן משמש בל
 מפ״ם, מרכז חבר והינו ניו־אאוטלוק הבטאון

 בינוי של בסוגייה לאו״ם ויועץ סופר
ותיכנון.״

 במעריב, קורא כשהוא אותו מרגיז לכן
 להביע לעצמי חובה ״ראיתי כתבה: באותה

 לחוש חייב בריא אדם שכל שאט־נפש
 המלא בחופש מסתפקים שאינם אלה כלפי

בישר השקפותיהם על להאבק להם שניתן
 פירסומת תאוות או גלותיות ומתוך אל,

מעל גם קולם להשמיע לנחוץ מוצאים
זרות. במות

המה הציטוטים אחרי הקלטה. סליל
 ומנסה דרין ממשיך הרע, לשון לדעתו ווים

 שהוא או הכותב: של מניעיו את להסביר
 ששיבש או הראיון תוכן את נכון הבין לא
תוכנו. את

 לוודא כנראה, טרח, לא הנכבד ״כתבכם
 בכתב כותב מדשנו,״ של דבריו תוכן את

 בא־כוח מרינסקי, א. הדין עורך התביעה
 מרשנו כי לקבוע לעצמו ״והרשה התובע,
מהשטחים תנאי ללא נסיגה על ,המליץ

 מרשנו של שדבריו בזמן בו הכבושים...׳
 סיפוח, על המוותרת ,תוכנית במפגיע תבעו
ת תובעת אולם ו ב ו ר ת ע ו י נ ו ח ט  ב

״ של ש מ  להוכיח דרין מתכוון זאת ואת מ
 ההקלטה סליל השמעת על־ידי בבית־המשפט

הראיון. תוכן עם המקורי
דרין ד״ר פנה לעיל האמור כל בגלל
 על התנצלות ממנו ותבע מעריב לעורך

 וצעדו נענה לא הוא בשמו, שפגע המאמר
לבי־המשפט. פנייה היה הבא

1717 הזה העולם32




