
ובוזגלו צ׳רצ׳יל שרה בלום, יענקלה

מרמרי חנוך
 שפוינצק, רק לא הוא בלום יענקלה

 הביא שפרינצק שמיקרה ברור גי אם
 יענקלה של האבוד ״הכבוד לכתיבת

 הוא בלום יענקלה זה. בעמוד בלום״
 חרא שאכלו אנשים של ארוכה רשימה

 — אחרים בעיתונים ו/או ■הזה בהעולם
הדרו ״האמצעים מיזבח על לאו־דווקא

לי לחיסול או החברה על להגן שים
 תבור אלי שטוען כפי חברתיים,״ קויים

יקר). (קורא שעבר בגיליון
מש בצורה שנחשפים אנשים ואותם

 כהעולם עיתונים על־ידי פוגעת או פילה
 קו־ ״את שעברו אלה בהכרח אינם הזה,

השיי עניינים בין המבדיל הברור הגבול
 ■ההופכים אותם לבין הפרט לתחום כים

 קו- אותו מגדיר תבור אלי ציבורי.״ עניין
 לבית־ הפרשה מגיעה בו כ״הרגע גבול

 עניין להיות חדלה ״היא ואז המישפט״
פרטי.״

 בבית- קשורה שאינה לחשיפה דוגמות
פו רכילות מחלות, חשיפת :המישפט

 כל את לדעת הציבור חייב מדוע געת.
 חטט״ מחלתה אודות הרפואיים הפרטים

 כישוריה שעקב אחת, של בתה של ארת
ב כקריינית משמשת היא המקצועיים

 באה שאינה אינפורמציה זוהי ז טלוויזיה
 הסקרנות לסיפוק אלא החברה, להגנת

מתכו כ״אחת תבור אלי מגדיר שאותה
 בגללה קשה אשר האנושי״ הטבע נות

 שברא העולם בורא אל בטענות ״לבוא
 החברה שבראם.״ כפי האדם בני את

 תכונות מפני בדרך־כלל עצמה על מגינה
ותוקפנות־מינית. אלימות כגון אנושיות

ההצטד תספיק אלה במיקרים גם האם
 מה אלוהים, אותנו ברא ״ככה של קות

ן לעשות...״
 סיפור למשל, היא, פוגעת רכילות

 במדור■ המופיע שטות ללא ״שערורייתי״
 של יחסיה על מסופר ובו הרכילות,

בטל בכיר ״במאי עם חיננית״ ״דיילת
 מיליון יש וכי׳. וכו׳ נשוי שהוא וויזיה״
 ארבעה רק יש אבל חינניות, דיילות
 כזה קטע בטלוויזיה• בכירים במאים
 להם שאין בכירים במאים שלושה מלכלך
 בחיי״ גם פוגע ואולי חינניות, דיילות

 להרוס למה ובעצם, שלהם. המישפחח
 דופק שבאמת זה של חיי״המישפחה את

ן חינניות דיילות מהצד
 סיפור טלאשה• דווקא אחרת, דוגמה
 דקו״גו״ ״עיתונאית על חביב רכילותי
 כב- הוזכר, ובו במפורש) צויין (ששמה

 עם מיחסיה לבת אם שהיא דרך־אגב,
 שבעיקבות להיות יכול אנגלי. מוסיקאי

״ממ לבתה הגן ילדי קוראים הקטע
 סיפור שאותו סיכויים גם ויש זרה״,
ה הרשימות לתיקי ייכנס וזוהר נוצץ

 כאמור, אלה, מישרד-הדתות. של שחורות
 למערכת מגיעים שלא לאנשים דוגמות

המישפטית.
 הגיע אומנם שמיקרהו בלום, ולעניין

ה- לפירסום הקריטריונים לבית-חדין.

 אותה נשנית בבוקרו בוקר די 4*
 שבבית־ א׳ בררלקת־ילדים תמונה >■)

 . על בתל־השומר. שיבא על־שם החולים
 יושבת החדרים. אחד פתח ליד• ספסל,
 אלגנטית, בקפידה לבושה צעירה, אשד.

 אליה כשמתקרבים רק ושותקת. זקוסת־גו
 . דמעות, זולגות מעיניה כי להבחין אפשר

הבכי. את להחניק כדי קפוצות ־שפתיה
 שוב התמונה. משתנית הצהריים בשעות

 שחוחה קומתה זקיפה. הצעירה האשה אין
 בגדים. אותם הבוקר של הבגדים כלשהו.

 • רסנים מגוהצים. בה נראים אינם שוב אך
 באילו רפות, השפתיים ומבורכסים. לאים

 י .זולגות העיניים: אותן העיניים, רק נכנעו.
' • דמעות. ׳ . ־ ' •

 • מעל מזור דליה קמה הצהריים בשעות
 בפעם —גבגסת••. החדר. שבפתח הספסל

שוכ שבו לאולם — יום באותו האחרונה
 . ארוכה שעה מתבוננת רבים, תינוקות בים

 מהבניין. ויוצאת מהרופאים נפרדת בבתה,
 • קסנה ירוקה ונו למכונית נכנסת היא

לביתה. ונוסעת הכניסה, ליד החונה
 של הנלאיצת במילחמתד. אחד יום עוד
 חלף. שלי, בתה, של חייה על מזור, דליה
 והייאוש חתיקווה שבו סבל של יום עוד

 לבוקר עד — יום עוד ללא־הרף. מתחלפים
• י • המחרת.

ני ת בזיססד פ עו כו  שלי הובהלה ש
 של בתם וחודשיים. השנה בת ליין. /

 ורעייתו. לוין אריח האלקטרוניקה מהנדס
 ביוד אי מזור, דליה קרייניודהטלוויזיה

. החולים.
 התינוקת את שבדקו הריסאים. אבחנת •

 סובלת היא מהירה: היתד. חסרח־ההכרה,
 כושר־נשי־ ונסולת חריפה. מדלקת־ריאית

עצמי. מר.
 כעבור מכשיר־הגשמה. הובהל שלי אל•
 עוד החמיר מצבה כאשר אחדים. ימים

 .הרופאים אל שלי של הוריה נקראו יותר,
 יציל נס .רק :המרה הבשורה את ושמעו

בתכם.״ את
בג והתנהגה קור־מח, על שמרה דליה

 אף מעמד החזיק אריה. בעיה, רבה. בורה
אריה ואביה, דליה של אמה רק הוא.

התמוססו.• מזור,
 נש*. שלי שכיי ארוכים שבועות משך

״* *•־״" ?ו 'יקשיר־הדיי״ר־ '

טל הטרגדיה
מזור דדיה

 ייעצר אם פיקנטריה• כימעט זו צרת,
 חי־ הברחת בגלל ארה״ב נשיא של בנו

 חמורה. פוליטית שערוריה זו — רואיו
 הנעצרת עיתונאית־יריבה של בתה ואילו
 ב- חשיש הפצת ואפילו עישון, בגלל

 ל- סיבה אינה — קימעוני קנה״מידה
 הכותרת תחת טנטציונית כתבת־שער

סמים.״ סוחרת — ץ של ״בתה
 את השיקול היא לדעתי, אמת־המידה,

 האם מטרה. איזו ולמען — טובחים מי
 מיש״ של קשר־ההשתקה את לחשוף כדי

 צורך יש המיקרה, סביב שפרינצק פחת
 שער בכתבת העיקרי הנפגע את להעניש

 הזעקות תיאור + הכוויות צילום +
 בעל עיתון של צלם האם !והמבושים

להק צריך מתקדמות חברתיות השקפות
 בחדרי־ סקופים לצילום מאמציו את דיש

 לחדרי-טיפול-נמרץ ולהתגנב התאוששות,
י בתאונה שנפצע ידוע סופר לצלם כדי

להצ כדי לדאוג צריך לא לבוזגלו וגם

 בלוט קתרינה את רדף הימני הצייטונג
 אנארכיסט של אהובתו היתה שזו כיוון

 העלו וסיגנונה הרדיפה טכניקת שמאלי.
 של הפעולה שיטות את מייד בזיכרוני
 חש־ הזה העולם המסויים״. ״העיתון
 בלוס/שפרינצק את רודף אינו שמאלני
 מי כל את רודף הוא פוליטית. מטיבה

 זהו אולי למצבם. והגיע מזלו שאיתרע
 בסיס כל לרדיפה שאין שכדבר, הגרוע

 דבר בו, להיתלות שאפשר אידיאולוגי
מס בשיקולים מדובר כי להסיק הגורם
בלבד. חריים

עיתונאים. לרצח שלי ההסתה ולעניין
 ההבדל את כאן להסביר שעלי לי צר
 כ״יענקלה קטע לבין זה, כמו מאמר, בין

 כשאר שאולה, לרצח, ההסתה בלום״•
 חושב ואני בל. של מסיפרו הפרטים,

 רודפי״דם וצלמים עורכים שעיתונאים,
 חמורות רציחות״אישיות בפועל מבצעים

 וחדיט- האליגורי הרצח מן יותר הרבה
ה הצגת למטרת, השתמשתי שבו יוני

 בלאשד. הרכילות במדור צנועה ידיעה
ה אודות אינפורמציה דורש לכל מספקת

 דקת־הגו. העיתונאית את היפרה אשר איש
 מיסעדן או אנגלי מוסיקאי שהוא ה1העוב

 להיגרם שעלול הנזק משנה. אינה בורמזי,
ברור. דקת־הגו, ולאמה לילדה

 איננה הפירסום ולצורת אינפורמציה
 זהו — טוטאליטארית לחקיקה עניין
עי ומוסר אתיקה של מובהק עניין

 ל- עיתון של התייחסותו לפי תונאי.
 הקוראים יוכלו בלום, של מסוגו מיקרים
 לעיתון לו שיש המוסר מידת על להקיש

שלו. האחרות במילחמות־הקודש
סיס מאחרי להסתתר לעיתון לו אל
 או המערבי״ ״חופש־העיתונות במו מות

 ״על״פי הנהוגים חוקי־המישחק מאחורי
כ המערבית" הדמוקראטית חתפיטח

צי מטרות ומשפיל חושף תוקף, שהוא
 אינה צ׳רצ׳יל שרה ד׳• מדרגה בוריות

ונע משתכרת כשהיא בלום. יענקלה

 ״מעריב״ צלם על שאיים לפני אחדות דקות מירושלים, אברג׳יל האחים של אביהם — ״השנדק״
 ממועדוני אחד מתנהל השניה בקומתו אשר אנרג׳יל־האג של ביתו משמאל חרמו• חנניה

ה:(צילם• .' י , נעט׳סג. ראה.כתבת בירושלים. וזקוביח.הגדולים מי פלוס״! 24,;הומו, ח

,;מעריב־ בבחב לפגוע מאיימים
• *טעריב״'* : צלם לתקוף"את יניסה 'אבי'נושפוזת..אברג׳יל.''ממוסרךה

י י־ ;נחי אחר־יני״י־י אחיי־׳ י ף * ״ ירח •י ״ לרייי לשנויי.לדי שהוי? ״מזוייב׳׳ שווה, י■ 'י ייעריד" •

 ולא נעצר שלא האב, ״הסנדק.״ אברג׳יל האחים של לאביהם קורא )9.1.6( מעריב
 בנסיון העיתון על־ידי ומואשם ברורות אסוציאציות בעל מאפיונרי בשם מכונה הואשם,

 בביתו אברג׳יל את הטרידו והצלם שהכתב מתברר הכתבה מן וצלם. כתב ולתקוף לאיים
הכותרת. מן שמשתמע כפי להיפך, ולא ובשכונתו

 אינו בוזגלו בשפרינצק. הפגיעה את דיק
 לא הוא לכתבת-שער. מעניין אובייקט

 בגרזן יערוף אם גם ראשון בעמוד יזבה
 כותבים לא בוזגלו על אמו. ראש את
 הוא בדיחות איזה טועד, הוא מי עם

 צר מהצד• דופק הוא מי ואת מספר
 להגן צריך ״ליבראלי״, בתור שאני לי,

 גושאים הרע שלמזלם אלה על דווקא
 זה, במיקרה יותר. כאריזמאטיים שמות

 זה מכלל כשהרג אבל הקורבנות• הם
והת הטהורים באמצעיו הידוע מעריב,
 האחים של אביהם את וכינה מימים,

 נאשם, ולא אזרח סתם שהוא אברג׳יל,
 לגרש ניטה שזה אחרי ״הטנדק״ בכינוי

 פחות לא מהכלים יצאתי טרדן, צלם
2׳ עיין שפרינצק במיקרה מאשר 0 0 
שבוע). מאותו הארץ

בדיוק. הזו אקוויוואלנטיות
״שי שבין לציין, חייב אני זה כל עם
 גם יש שבועון״ אותו של הפעולה טות

 יוצא־דופן תקדים יצרה אשר אחת שיטה
 בעיתונות ואולי העיברית בעיתונות

שה העובדה לעצם מתכוון ואני — בכלל
 מתרחש הזה והתוקפני העקרוני וויכוח
 זו בהזדמנות עצמו. שבועון אותו בתוך
 המדור וגם אלה שטורים לציין, בדאי

צונ לא שבועות) 170(ב־ להם שקדם
 לתשומת־ליבם מעולם. המערבת ע״י זרו
אחרים. עיתונים של

 סתירות של עיתון הוא הזה העולם
 אילו הייד. ומיסטר ג׳קיל ד״ר משונות.

 קיים היה לא — הצייטונג רק היה
להת רוצה היה לא וגם הזה הטור בו

בו. קיים

 השיחות הקלטות גס מתפרסמות מזור, דליה של בתה מחלת פורסמו שבו גיליון באותו
 הברחת רשת במשפט הוזכר שמו אשר מנהלל.״ ב״אודי מנהלל. ואודי ״כושי״ של

זאת. למנוע סיבת אינו דיין שהשם ומובן ציבורי, עניין יש בפרנקפורט, ההירואין

ל א ד נ ן ל ה ס י ז י ו ו ל ט | ב
 'מלבד לחלוטין. כימעט חשוך היד, ביח-היהלומים, הוא בירושלים, הטלוויזיה בניין

היד, לא שלמטה, והנוטר התורנית המרכזנית זזטלפרינטרים, .עובדי החדשות, לתורני
י• איש• בו
 שרידי את וניקתה החדרים יבין .שעברה והמנקה מאוחרת, שעת־לילה זו' ־היתד. •

 של העובדים אהרון עבדה. שבה מומה באותה איש למצוא ציפתה לא שעבר, היום
קודם־לכן. רבות שעות המקום את עזב מחלקה אותה

 והת־ ,זיעתה מחתה מותניה; שינסה בקומה, האחרון החדר אל המנקד, כשהגיעה ׳ •
 נקיונו על הקפידה תמיד והיא הבוס, של. חדרו היה זה התדר, את לנקות נפשית כוננה

, מייוחד. באופן זה חדר של
 הספה טו בפיה. נאלמו והמילים לשנייה נדהמת קפאה הדלת, את משפתחה אך

 מתחתיו ונדהם. פרוע בחלקו. לבוש כשהוא המנהל האדון לפתע קפץ הח*ר שבפאתי
 אח מומו כבר ששכחה י ידועה, זמרת. שכבד, לטעות, מקום מותירה לתנוחה.שאינה

1 ■ , המתוק. גיל־הנעורים של *עמו
.זזחל מייד אך םפרלמ שניות בשקט תדהמתה על שמרד. הנדהמת עובדת־הניקיון

 בבנייי ששד,י מהעובדים כמה התדר אל במרוצה שהביאו היסטריות, צעקות מפיה נמלטות 1
 בסוד מועברת שהידיעה ולמרות בסוד, העניין על לשמור המנהל, של ניסיונו למרות •■

 הגיב: הוא שם. אחר בכיר מנהל ממנה התרגש לא הטלוויזיה., בבניין מפד,־לאוזן
 א1* שהיא למה אז פקידים־־זוסרים. עם דומה בתנוחה בבר נתפסה היא הזו, ״הזמרת

ד׳ בכיר פקיד עם תיתפס ̂ ^

 רכילותי קטע סתם לא הוא המרחלת, רחל על־ידי הומצא או קרה אם בין הזה, הסקנדאל
 בטלוויזיה״. ״מנהל או הטלוויזיה״ ״מנהל של הפרטיים חייו את לחשוף בכוחו יש חביב.
לתיאור. המתאימים אנשים של מצומצם במיספר לפגוע תמיד עשויים זה מסוג רמזים


