
!השלום העיקור — שארם לעזאזל
 שבוע לפני אישר דיין, משד, שר־הביטחון,

 ללא שארם־אל־שייך מוטב שלדעתו בכנסת
שארם־אל־שייך. ללא שלום מאשר שלום,

עמ סבירה ביטחונית, מבחינה לכאורה,
 להסדר יש ערך איזה דיין. מר של דתו

 בתעלת־סו־ חופש־מעבר לנו המבטיח שלום
 יתחרטו אחד יום אם טיראן, ומיצרי אץ

 שייט בפני מפרץ־שלמה את ויסגרו המצרים
? ישראלי

 של בכוח בשארם־אל־שייך נוכחותנו רק
 האח־ פלוס היטב, מחופרים שניים או גדוד
טריטו רצף פלוס שתיים או קטנה זות

 את לנו יבטיחו אספקה, להעברת ריאלי
לאילת. השיט חופש

 רצועת־ אותה של רוחבה יהיה מה אגב,
יס קילומטר עשרים או עשרה האם ? רצף

ה אל גבנו עם נעמוד שם שגם או פיקו,
 רגע כל לנתק מאיימת מצריים כאשר ים,
איזה לפי מבין אינני ? מאילת שארם את

 מגבול יותר בטוח הזה הגבול יהיה הגיון
.1967 ביוני 4ה־ של קלקילייה

 דיין, מר מוכיח, לא האם :משהו ועוד
 לנוכחות בתביעתו איסטראטגי קוצר־ראייה

 גם יתבע שלא למה בלבד? בשארם־אל־שייך
 בפתח אשר בבאב־אל־מאנדב, נוכחותנו את
טרי רצף ידרוש שלא למה ? האדום הים

 יהיה מה 1 הסעודי החוף לאורך טוריאלי,
בתע חופש־מעבר לנו יאפשרו הערבים אם
 לנו לאפשר יסרבו אך טיראן, ובמיצרי לה

 באב־אל־ בואכה האדום מהים יציאה
? מאנדב
 בדלקת, הימנית עיני לקתה שבוע לפני
רט לחבוש נאלצתי ימים שלושה ובמשך

 העולם את כשראיתי ולפתע, העין. על ייה
 דיין. משה את להבין התחלתי אחת, בעין

 הוא אחת בעין הכל על מסתכל כשאדם
ה וגם האופטי העומק תחושת את מאבד

כנראה. פוליטי,

 שמיטב העובדה מן מושפעת אחרונות״
שם. בעלי־מדורים הם חברי
 (.הקירבה ב״ידיעות״. חברים לי אין (א)
 פוליטית, קירבה היא קינן לעמום חש שאני

 מכיר אינני כתיבתו. לכשרון רבה והערכה
הפו כתבותיו שאת במדינה אחר עיתונאי
בשמי). לפרסם גאה הייתי ליטיות
 ב־ טובים חברים לי היו אילו גם (ב)

 ממני מונע היה לא זה אחרונות״, ״ידיעות
 ה־ על או עליהם, רעות או טובות להגיד

 הערתו האם הצורך. לפי שלהם אכסנייה
 אותי מזכה אבנרי מר של הבלתי־עניינית

 יחסיו לפי ושבחיו קילוסיו את לפרש עתה
 אל ומכתביו מאמריו גיבורי עם האישיים

? יקר״ ״קורא
 כל פוסל אחרונות״ ש״ידיעות העובדה

ו לשבועונו אבנרי, למר הנוגע חיובי קטע
שו הנפש״) ״ציפור משבר (מאז לי גם

הצ לשמש יכולה אינה אך ליבי, את ברת
 דיעה הבעת ולאי מהעיתון להתעלמות דקה

 ל־ הוא ראוי לדעתי, כאשר, עליו חיובית
 ה־ לשיממון בהשוואה ובעיקר דברי־שבח,

 אני ״מעריב״. ששמו הזה והמנופח מפהק
בי יש אך חשבונות, לנהל אוהב אמנם

 אין כאשר באמת להודות אומץ־לב מספיק
ממנה. מיפלט
 אבנרי מר אין עיתון שכעורך מאוד יתכן

 כדי ואובייקטיבי מוסמך די עצמו את רואה
 עיתונים של העיתונאית הרמה על לשפוט
 את רואה ן כ אני שלו. בעייה זו אחרים.

 נאמר, פחות, לא ואובייקטיבי מוסמך עצמי
 בביקורת העוסקים אחרים, עיתונאים מאשר

ואמנותית. תרבותית חברתית, מדינית,
 לעצמה לשמור המבקשת העיתונות, גם

 לעמוד חייבת האחרונה, הביקורת זכות את
 ראוייה זו ביקורת גם וכמובן בביקורת,
 אפילו משחית הבלעדי השלטון לביקורת.

 מתפקידיה ואחד הליברלית, העיתונות את
 רק לא לבקר הוא והמוסריים החברתיים

רמ את גם אלא בה, המובעות הריעות את
המיקצועית. תה

 למידת ביחס ספקות למישהו היו אם
 הזה״, ב״העולם לי המוענק חופש־הביטוי

יו _ בפומבי עצמו את לבקר ולנכונותו
 את כאן זה קטע של פירסומו עצם כיח

הגמור. ההיפך
 תבוא אבנרי אורי של (תשובתו

הנא.) בשבוע

אבנר־ לאורי תשובה
 כבעל־ השתתפתי בהם העיתונים מכל
 שהעניק היחידי הוא הזה״ ״העולם מדור,

 אבנרי מר מוחלט. חופש־ביטוי כה, עד לי,
 מילה או שורה תיקן או השמיט פסל, לא

 הבעתי כאשר אפילו דברי, מתוך אחת
בעיניו. חן מצאו שלא דיעות
ש דברי־השבח כאשר שעבר, בשבוע גם

 אותו, הרגיזו אחרונות״ ל״ידיעות חילקתי
 חופש־ביטוי דברי. את אבנרי מר ערך לא
 בכל להשתתפותי ראשון תנאי המהווה זה,

להבא. גם לנצל בדעתי יש עיתון,
 ל־ להתנגד כמובן, רשאי, העיתון עורך
 שנראית דרך בכל איתי ולהתוזכח דיעותי

 הם, העיתון בתוך גלויים חילוקי־דיעות לו.
ו העיתון, של לטובתו דבר, של בסופו
קוראיו. של לטובתם ממילא
 הסתייגותו את מקבל אינני כללית, כן, אם

 ל־ שחילקתי מהמחמאות אבנרי אורי של
ש מסכים אני כי אף אחרונות״, ״ידיעות
שט לסיפוח מטיף לפחות, בחלקו העיתון,

המלח חידוש חים,
 מוות עונש הנהנת מה,

אח חשוכים ורעיונות
נלחם. אני בהם רים,
 ש״ידיעות אמרתי לא

 עיתון הוא אחרונות״
 מסכים שאני או טוב,
 המובעות הדיעות לכל
 להיות יכול עיתון בו.

 אינך כאשר גם מעניין
 מה דיעותיו. עם מסכים

 אמרתי יחסיות. היו שלי שהמחמאות גם
 מעניין יותר הרבה עיתון דוא ש״ידיעות״
 ערוך שהוא טוען עדיין ואני מ״מעריב״

 יותר והרבה טוב יותר כתוב טוב, יותר
מ״מעריב״. וישר ליבראלי

 ב״ידיעות״ מוצא שאבנרי המומים כל
 ב״מעריב״. גדול יותר הרבה בריכוז מצויים
 אמר היינה שהיינריך (כמו פוליטית מבחינה

 אלא מסריחים. שניהם והרב) הכומר על
 ביניהם קיימים אם פחות. מסריח ש״ידיעות״

אח ״ידיעות לטובת כולם הם הרי הבדלים,
 דריסת־רגל נותן לפחות הוא שכן רונות״,

 לפובליציסטים מלא) חופש־ביטוי לא כי (אם
 בועז קינן, עמוס כמו ושמאלניים ליברליים

 חפר חיים יריב, זיווה בנטוב, מרדכי עברון,
 של הדורסניות החיות בגן ואילו ואחרים,

 צפור־ של וחצי ציוץ שומע אינך ״מעריב״
שלום.

 מעורר, אבנרי שאורי המוסרית השאלה
 שוחר־שלום ״איש של נכונותו לעצם ביחס

 תשלום תמורת שמו, את להשאיל ורודף־צדק
ה עיתון של בהפצתו לעזור כדי נאות,
 המלחמה לטובת הציבור מוח את שוטף

 וחסרת בלתי־ישרה בעיני נראית ואי־הצדק״,
 זכותו רק לא זו לדעתי, פוליטית. תבונה

 ימני־קיצו־ בעיתון להשתתף איש־שמאל של
וה החברתית המוסרית, חובתו זו — ני

 קבוע מדור כותב הייתי ברצון פוליטית.
ב״הצופה״. !) (חינם

 ״צי־ כזה באדם לראות רשאי אבנרי מר
 של כלוב־הזהב מתוך המצייצת פור־שלום

 לראות רשאים ואחרים השלמה,״ ארץ־ישראל
 ושומר־גחלת הימין סחף בפני מחסום בו

אלמנ פוליטית תבונה פריצים. של במאורה
 אבנרי מר את לחייב היתה צריכה טרית

 הקיד־ ״כוחות של השתתפותם את לעודד
ה היום בבוא הריאקציה״. ב״מעוזי מה״

 נוסף נסיון תעשה הממשלה כאשר שחור,
 לסלקו או אבנרי, מר של פיו את לסתום

מוב אחוז־החסימה, העלאת על־ידי מהכנסת
 ׳ ה״ערב־שאבעס־גויים של תמיכתם לו טחת

 משום אלא אליו, חיבתם משום ולא האלה,
הדמוק ולמישטר לחופש־ר,דיבור קנאותם

רטי.
 צריכים אבנרי מר של הרגשיים נימוקיו

מה התפטרות לידי אותו להביא מזמן היו
להג ניתן שם תפקידו את גם שכן כנסת,

 בכלוב־הזהב ציפור־שלום של כציוצה דיר
ב נוכחותו עצם הרי רודפי־מלחמה. של

שני ופתחון־הפה כנסת,
לממ עוזר שם, לו תן

 מישחק את לקיים שלה
 שבקיומה הדמוקרטיה,

לעי אבנרי מר מפקפק
 מי קרובות. כה תים

ב היום ויתבע שיבוא
הת את אלה נימוקים
מ אבנרי של פטרותו
על־ ודאי יוגדר הכנסת,

מחנה־ה־ כ״אוייב ידו
צדק. של מידה בלי ולא שלום״.

ב המתפרסם מכל מאושר לא אני גם
 השי על־ידי תורם אני שלהפצתו שבועון,
 עקרונית התנגדות כל לי אין בו. תתפותי
 ל־ וארוטיקה. פוליטיקה המשלב לעיתון

המוצ שקוראים מאוד חשוב לדעתי : היפך
 עירום, בצילומי וגירוי הנאה עניין, אים
עוד כל פוליטית, להשפעה נתונים יהיו
 וקובעים לכנסת בבחירות משתתפים הם

חיים. אנו בו המישטר את בכך
 ב־ לי מפריעה איפוא, הארוטיקה, לא

 בנושא הטיפול דרך אלא הזה״, ״העולם
 (״תראו- והצבוע הצדקני הטון זה. חיוני

 את זה בשבועון המלווה איזה־גועל־נפש״),
 הזעיר־בור־ הרכילות ומדורי צילומי־ד,עירום

 בחילה, בי מעוררים — והמתחסדת גנית
 רק ולא בשבועון, משתתף אני זאת ובכל

הפו השקפת־עולמו עם מזדהה שאני משום
 להביע אני יכול בו שרק ומשום ליטית,

 עצמו, עליו דעתי כולל הכל, על דעתי את
 האשלייר.) אולי (או האמונה משום גם אלא

 ול־ בו, שאין דברים לו לתרום יכול שאני
כך. על־ידי שפרו

״התש בעניין אבנרי מר של העבה הרמז
 האם בלתי־הוגן. ממש הוא — הנאות״ לום
 הפוליטיות מלחמותיו את מנהל עצמו הוא

 נאות תשלום לקבל מבלי הזה״, ב״העולם
 הוגנת פחות לא ? העיתונאית עבודתו עבור
״ידיעות על הטובה שדעתי סברתו היא

ושה עובד חשגון

קוטנים כושים חמישה
 ולא פוליטי הוא מדינה, עובדי לבחירת הקריטריון כאילו הלעזות, למנוע כדי

הבא. המיקרה את להביא לעצמי חובה רואה אני מיקצועי,
 אינם שלדבריו הארכיטקטים, חמשת את שרף השר שפיטר לאחר מיספר ימים

 ארכיטקטים חמישה במישרד־השיכון התייצבו — לאמינות ראויים ואינם אמת אנשי
הפנויות. המשרות את שחמדו מחוסרי־עבודה,

מדוק מיקצועית בחינה הפעם למועמדים נערכה נוספים, בזיונות למנוע מנת על
ת: השאלות את שכללה דקת הבאו

משרד בראש לעמוד ביותר המתאים האיש את שרף בשר רואה הנך ״האם
 בעל ארכיטקט החמישי, בחיוב. ענו ארבעה הראשונה. השאלה היתה "1 השיכון ■

׳ !אמת איש ״אינך מיד. נפסל הוא שניה. היסס עיתונים קורא שאינו מעוף
לו. נאמר

״ ללא כצודקת משרד־השיכון מדיניות את רואה הנך ״האם גן  ארבעת נשאלו סיי
 שיעור־קומה, בעל וארכיטקט גמגמן הרביעי, נמרץ. בחיוב השיבו שלושה הנותרים. |
מיד. נפסל הוא רוקו. את בלע |

״ בנבי קוביות-בטון בבניית הירהור ללא תומך הנך ״האם אלן  נשאלו סמו
הארכי ממאורות השלישי, מיידי. ב״הן״ השיבו שנים הנותרים. המאושרים שלושת |

 ״אין מייד. נפסל הוא בשלילה. וענה התבלבל במיקצת, כבד-אוזן אך טקטורה
לו. הוסבר — אנשי-אמת שאינם לארכיטקטים במשרדנו מקום

״בארכיטקטורה לימודיכם חוק את סיימתם ״האם  המועמדים שני נשאלו !
 אומרי של אוטומטית בענווה שניהם ענו !״ ״לא הקפדנית. הסלקציה לאחר שנותרו

דיחוי. ללא לעבודה ונתקבלו מנוסים, ״הן״
 לימודיו את סיים שהוא נתברר שיקר. מהם שאחד התברר קצר זמן לאחר

מיד. פוטר הוא בהצטיינות.
קיטרוס נון

? אלמוג את יפטרו כבר מתי
להמ הממשלה מנסה בהם אלה, בימים

 לנו הצפוייה הסכנה את הקהל בעיני עיט
 בהם בימים יארינג, שיחות קיום מעצם
 שב־ החיוב את להדגיש הממשלה מנסה

 אם נסיגה (ללא שלום הסכם על חתימה
 אווילית פארודייה בטלוויזיה שודרה אפשר),

בכלל. שיחות־שלום על
 בשיחות טעם שאין מוכיחה הפארודייה

ב העוסקים שהאנשים שלום,
 אינפאנטיליים, הם כאלה שיחות

 על במלחמה לפתוח המוכנים
ה את ולהחריב שטות כל

כולו. עולם
ה הפארודייה את הפיק מי

 תאמינו. לא ? הזאת מטופשת
או הפיקה שוחרת־השלום ספרד

 שרצחו האלה, הפאשיסטים תה.
ששית אנשים, רבבות וכלאו

 ונתנו הגרמנים עם פעולה פו
לעגם את הגישו לנאצים, בארצם מיקלט

תמו הישראלית, לטלוויזיה לשיחות־שלום
לעצמי. מתאר אני תשלום, רת

ל הזו הטפלות לשידור האחראי ומי
ה אלמוג, שמואל מר ? הישראלים צופים
 את לנו הגיש הטלוויזיה, של הזמני מנהל

הזו. המתנה

יפו כבר מתי ושואל איפוא, חוזר, אני
ה רשות אותנו תשחרר מתי ? האיש טר

 אולי ? הזאת הבינוניות של מעונשה שידור
 חוסר־טעם של זה למיפגן לצרף אפשר

ההיסטו האיגרוף תחרות אי־שידור את גם
? אלמוג ממר סוף־סוף ולה,פטר רית,

 של בפיטוריו מעונין כל־כך אני למה
חיסל הוא :מאוד פשוט ? אלמוג מר

ה בטלוויזיה שלי התוכנית את
 שלא משום וזאת — ישראלית

שלו, פקיד להיות מוכן הייתי
הגאו לרעיונות קריין ולשמש

 אישי חשבון לי יש שלו. ניים
נכון. — שנכון מה איתו.

החש לכם איכפת מה אבל
על- אם שלי, האישיים בונות

הטלוויזיה, תזכה סילוקו ידי
 הדבוקים הצופים רבבות ויזכו

זו? סאכרינית למלכודת כזבובים
 יחיל הד״ר אל מכתבים היום עוד כיתבו

 פיטוריו את ודירשו — העיתונים ואל
אתם חשבוני.) על (הבולים אלמוג. של

 לכם מגיע ? טלוויזיה אגרת משלמים
 ליב־ יצחק יפה, עדי של מהקליבר מנהל

 אלוני. שולמית או רובינשטיין, אמנון ני,
מאלמוג. טוב יותר מנוסי דידי אפילו


