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)20 מעמוד (המשך
 דרום צבא את האמריקאים וצידדו אימנו

המילחמה, לתוך בהדרגה ונגרפו ויאט־נאם,
חיי אלפי מאות אליה לשגר שנאלצו עד

לים.
 התבהרה אחרת פרשה השחור. הכתם

במידת־מה. השבוע, היא גם
 הפלסטינים בפי ביותר המרה הטענה
המ שחיל־הים, היתד, האחרונים בשבועות

המוסל הנמלים על גלוי מצור -זמן מזה טיל
והס האוניות ביירוט מסתפק אינו מיים,
לד וקפריסין. צידון בין המפליגות פינות

 לחיפה, הספינות שהובאו אחרי בריהם,
 המחפשים, גנבו (שכו חיפוש בהם ונערך
 הכסף כל את הספינות, נוסעי לדברי

 לפאלאנגות הספינות נמסרו ודיברי-הערך),
בנוסעים טבח ערכו אלה ג׳וניה. בנמל

והמוסלמים. הפלסטיניים *
הטי בעולם, נפוצה שהחלה זו, האשמה

 ״אני בישראל. במיוחד מכוער דופי לה
 עיתונאי אמר הספינות,״ יירוט את מבין

 של מעשה אומנם זהו ״להלכה צרפתי.
 מילחמה. של כאקט מובן הוא אך ימי, שוד
 לידי פלסטינים למסור אפשר איך אבל

 שזהו יודע בלבנון אדם כשכל הפאלאנגות,
בטוח?״ מוות

 בה שיש ידיעה, זר עיתון פירסם השבוע
: מכוערת פרשה להסביר ו מס לדבריו, ז

 בלבנון הנוצריים הכוחות לידי ישראל רה
 לא העיתון הישראלי. חיל-הים של ספינות

יש ומניין אלה, ספינות על משרת מי פירט
מאומ צוותים לפתע הנוצריים ללבנונים י

האו נמסרו שאם ברור אך לתיפעולן. נים
 מיסתו־ לספינות צידון מול שיורטו ניות,
לג׳וניה. הובלו הן אלה, ריות

 של השתיקות מכל רועמת. שתיקה
 של זו ביותר המשמעותית היתד, השבוע,

וושינגטון.
הח על הידיעות מול שתקו האמריקאים

יש למעורבות הוכחות ״אין החדשה. זית
 רישמי, דובר אמר לבנון,״ בדרום ראלית

פניו. את לעוות מבלי
 המתרחש כל כי ברור כן, על היה,
 בהסכמת נעשה הישראלי, הגבול לאורך

בעלי ועם עימם תיאום ותוך האמריקאים,
הסורים. — החדשים בריתם *

 מפא״י/״״ את קברנו
 של וההיערכות המושגים לכסיקון את

 רב, שירי ערך בעל שהוא סנים־המערך,
 כך: רוזנבלום מתאר

 נותר אבל סכין, בספיר נעץ ״רבינוביץ
 שריקתו״! לקול שיבואו חיילים ללא בעצמו
 במחסן־ר,גרוטאות״! עכשיו מונח ״הגוש

 הריקבון מגיע נרקבים, השורשים ״כאשר
ה ״האבידות !לצמרת״ בסופדשל־דבר

 במילחמת־התשה, נגרמות ביותר גדולות
 ״לווינסון !לפרס״ רבין שבין המילזזמה וזו

 הוא ״דיין רבינוביץ״! של בעורפו נושף
 הילד״! את מפחידים שבאמצעותו השוטר

 ספיר, של בצילו הננסים עמדו עוד ״כל
 התגלו עכשיו ענקים. של צל הטילו הם

האמיתיים.״ ממדיהם

עיתונות
שבור טלפון

 סירסוס העתיקו כהו״? עיתונים
הזה״ כ״העוזס

 לצטטם מיהרו בארץ ועיתונים
השינוי אחר לעקוב מכלי

 לא המעוררת תופעה הוא אנושי גאון
 הוא טבעי רק והערצה. התפעלות רק

 עוסק בו תחום באותו העוסקים שאנשים
ית הגבוהה, מנת־המישכל בעל הגאון,

במהי להגיע מצליח שהוא על בו קנאו
 הנורמלי, שהאדם להישגים, ובקלות רות

 הרבה אליהם יגיע שיהיה, ככל כישרוני
אחריו.

 בן בן־אברהם לאבי שאירע מד, גם זה
האק העולם את שהדהים מהרצליה, 19ד,־

 אירופה, מערב ובמדינות באיטליה דמי
הלימו חומר כל את לקלוט הצליח כאשר

מי באוניברסיטת לרפואה בפקולטה דים
 שש תקופת במקום שנתיים, תוך לאנו

 בנו אבי, רגיל. לסטודנט הנדרשת השנים
 רק לא בהצלחה עמד מהרצליה, מורה של
רגיל מסטודנט הנדרשות הבחינות 27ב־

כן־אכרהם אכי ד״ר
חוזר היזון

דיעות
הזאבים שעת

9
 השוטר הוא ״דיין

 שכאמצעותו
הידד״ את מפחידים

 מיפלגת־ של התפוררותה תהליך על
 רזזג־ דורון הארץ, כתב פירסם השילטון,

 הזאבים.״ ״שעת הכותרת תחת כתבה בלום,
 הסימנים במערכת רוזנבלום עסק בכתבתו

 ה״מערך״. של אימה המהלכת המילוליים
(״ה מפא״י-לשעבר אי־חידוש את למשל,

 כשבו־ לפני ״...כאשר :מתאר הוא גוש״) !
 מפא״י-לשעבר מאנשי כמה התכנסו עיים ך
 בבכי פרץ — אבן אבא אצל לשיחה [

בהז באמת, הוותיקים מן ותיק, מפא״יניק
שבו ההוא, ,הערב את לנוכחים כירו

לע הצליח הוא הפאקולטה. את המסיים
 נוספים, מיקצועות בשמונה בחינות בור
 ״מעולה״. :ביותר הגבוה בציון בכולם זכה
 ביותר הצעיר לרופא ,18 בגיל הפך, הוא

בעולם.
ב שהתייחסו ספקניים, מדע אנשי גם
האינ ״המיפלצת שכונתה לתופעה חשד

ש אחרי בקיומה, השתכנעו טלקטואלית״
פנים־אל־פנים. אבי את פגשו

 שמזה הפרשה, הופרכו. החשדות
 ול־ שמנות לכותרות זכתה רבים חודשים

 .וברבים איטליה עיתוני בכל כתבות-ענק
העי אל כלל הגיעה לא אירופה, מעיתוני

 לראשונה שפורסמה עד הישראלית, תונות
העי כתבי ).2036( הזה העולם דפי מעל

ה על פסחו באיטליה הישראלית תונות
עי מרבית בה. הבחינו שלא או תופעה

 אחרי גם מהפרשה, התעלמו ישראל תוני
הזה. בהעולס פירסומד,

ספ הראשוני הפירסום היה המזל לרוע
אמיתות לגבי שאלה סימן הציב קני,

יטה שפ
ות*1יתו1ה; על־ידי

 מאחרי המסתתר הסיוט מה רגשית. לתגובה מחשבה ללא המפתה סוגסטיבי שדר | 1 קומפאקטי בניסוח מרכזת סיסמא, כל כדרך העיתונות״ על־ידי ״שפיטה סיסמא ך*
 של רגליה את השביעית הממלכה דחקה שהבה העיתונות?״ על־ידי ״שפיטה האמירה,
 במקומו והושיבה והשקול המיקצועי השופט את מכהונתו והסירה המישפט, מערכת

 אשר עירעור ערכאת ואין בעדו לעצור שיוכל מי ואין ומרשיע, השופט פזיז עיתונאי
גזרי־דינו. את תבטל

 וודאי מקבילים במסלולים נעים המישפט ומערכת העיתונות אין כי מיד, יאמר
 שיפוט תפקידי עצמה על ליטול שאיפה או יומרה כל לעיתונות אין מצטלבים. לא

 הראויה חוזרת תופעה על מלים כמה בו, שנעסוק לפני אחר. במישור בכלל ופעולותיה
לתשומת־לב.

 אליו להסיט אפיק מעין משמש העיתונות בדבר הוויכוח כי הוא שבשיגרה ענין
 בשאלה העיסוק הוא שערוריה או גילוי לכל שני שלב מרכזית. ציבורית התרחשות כל

 פירסמו! אשר בכלי אלא עצמו, בענין דנים לא שוב העיתונות. בו מילאה תפקיד איזה
 דנים אין לפרסמו! אחר או זה עיתון ראה מה בשאלה אלא קניג במיסמך דנים אין

 שנתנה בטיפול אלא שנסתאבה, חברתית ולמערכת לשיטה כסימפטום ידלין בפרשת
 התיקשורת ואמצעי העיתונות זוכים בו אשר בעולם מקום שאין נדמה לפרשה. העיתונות

 ההשתקפות הדימוי, הפירסום, סביב מסתובב הכל נרחב. כך כל ציבורי לדיון האחרים
ונעלם. נשכח עצמו העניו ולעתים

 באמצעי־התקשורת האובססיבית ההתעסקות תאוות עם ביד יד ההולכת אחרת תאווה
 כדי ורק אך אדירים מאמצים משקיע והשלטון כמוס, סוד הוא הכל תאוות־הסודיות. היא

אותם. לדעת זכאי אינו הציבור למה לדעת אין אשר פרטים, בסוד לשמור
 של ושכלולה לפיתוחה עדים אנו טיפול, הצריכות מורכבות, בבעיות לעסוק במקום
 הועלה הדלפות כנגד והמאבק במכונת־אמת נחקרים בכירים פקידים הסודיות. אסטרטגית

עליונה. עדיפות דרגת בעל לאומי יעד של לדרג
 נדרש ותפקידה, העיתונות של זה צדדי לאפיק ידלין פרשת אף משנדחקה עתה
? של טיבה מה העיתונות, ידי על שפיטה לשאלה: ו , ז
 איש־ציבור, של ציבורי ומעמד ציבורי דימוי אחד במחי־עט להרוס העיתונות בכח

 אינו שוב לו נגרם אשר הנזק — המישפטות הערכאות בכל אחר־כך יזוכה ואפילו
 לדימוי הנזק כמובן: והתשובה כאן, מדברים נזק איזה על השאלה נשאלת לתיקון. ניתן

 אותו שוכח והשתקפויות. דימויים של המראות בעולם נמצאים אנו שוב :הציבורי
 בעבורו שיצרה היא העיתונות כי שלו, לדימוי־הציבורי הנזק על המקונן איש-ציבור,

ממנו. נלקח אחד יום הנה אשר הדימוי את
 הגדולים הצרכנים למעשה הם העיתונות להם גורמת אשר הנזק על המקוננים אותם

 ודי אחר או זה דיווח באמצעות הציבור תודעת אל להדחק המנסים הם שלה, ביותר
 באמצעי־ חברי-הכנסת של קיפוחם בדבר בכנסת הנשמעות תדירות טענות לשמוע

התיקשורת.
 הפלילית העבירה לא בתי־המישפט. של מזה לגמרי אחר תחום על מופקדת העיתונות

 מישפטית. השכלה כלל בדרך החסר העיתונאי, את המעניינת היא החוקים בספר הרשומה
 תקן ציבורית, היגיינה אותו לכנות שניתן למשהו לגמרי! אחר לדבר מחודדים חושיו

ציבורית. שליחות הממלא מאדם מאיש־ציבור, הנדרש התנהגות
 הימורים איש-ציבור. אותו של שולחיו את מייצגת שהעיתונות כאן לזכור ראוי

 בלוטו המהמר כהן מר אך הפלילי, החוק פקודת למחוקק עניו בהם אין בלאס־ווגאם
 אייל־ספנות היה כאילו מתנהג הציבורי שליחו אם לדעת מעונין בפיס, או בטוטו או

יווני.
 ליצור להתריע, לבקר, לחשוף, — תפקידה זה כמובן! העיתונות? על־ידי שפיטה

 קרובות ולעתים הדומם לציבור ופה עיניים להיות בקיצור, אותו. ולמחוק דימוי־ציבורי
העיוור.

 — חינם רפש יזרוק ישמיץ, לא־אמת, יכתוב שהעיתונאי היא הסכנה כי ייאמר ואם
 המועל עיתונאי אחר. מקצוע בכל מאשר יותר רבה אינה אך קיימת כמובן הסכנה

 והאזרחי, הפלילי לשון־הרע, חוק בקופתו. המועל בנק ממנהל יותר מסוכן אינו בתפקידו
מרושע. או אחריות חסר עיתונאי אותו כנגד שיופעל כדי קיים

 כאשר באנאכרוניזם, מסתכן העיתונות״ על-ידי ״שפיטה האומר זאת: ומלבד
 במערכת היתה הורתו הדמוקרטי, בעולם המרכזיים האירועים אהד ווטרגייט, פרשת

עיתון. של
זיכרוני אמנון

 מכדי מדי דימיונית שנשמעה הפרשה,
מוט שפירסומים עוד מה אמת. להיות

 מציג כאילו בשגגה שטענו בחו״ל, עים
 אלברט פרופסור של כנכדו עצמו את אבי

 ב־ שמדובר הרושם את יצרו איינשטיין,
ובמתיחה. בדיה

 העובדות את חשף יותר יסודי בירור
 שהוכר אמיתי, גאון הוא אבי לאשורן:

 באיטליה המדע גדולי על־ידי כזה בתור
 נגדו שהטיחו האשמות לה. מחוצה וגם

 במילאנו, הלומדים ישראליים, סטודנטים
 כבן בחשאי, הבחינות את עבר כאילו
 טרבוקי, אמיליו הפרופסור של חסותו

באוניברסי לפרמקולוגיה הפאקולטה ראש
 מכל למעלה הסתבר הופרכו. מילאנו, טת

 בפומבי, הבחינות את עבר שאבי ספק
מאו פרופסורים תריסר בנוכחות כנדרש,

באיטליה. שונות ניברסיטאות
 נזכרו השבוע קנוניה. ולא זיוף! לא

הישרא העיתונות מכתבי כמה סוף־סוף
דיוו הם בן-אברהם. באבי באיטליה לית

 חקירה נגדו נפתחה כאילו לישראל חו
 דיווח פי על וקנוניה. זיוף של חשד על
ב ללימודים בן־אברהם אבי התקבל זה

כב שהציג, אחרי מילאנו, אוניברסיטת
 התו־ לימודי את סיים לפיה תעודה יכול,

 באוניברסיטת במתימטיקה אר־הראשון
 שנות־ ארבע לעצמו חסך וכך תל־אביב,

לימוד.
 מפני יסוד, משוללת טענה זו היתד,
ב כזאת. תעודה נמצאת לא אני שבידי

 בפא־ בן־אברהם אבי אומנם למד 16 גיל
 תל- באוניברסיטת למתימטיקה קולטה
 שלאחריה אחת לימודים שנת סיים אמיב,

 נעשו שלו הרפואה לימודי לאיטליה. יצא
 תעודות סמך על ולא כישוריו סמך על

שהציג. מזוייפות־כביכול
 נגדו החשדות התעוררו כן אם כיצד
באיטליה? מחדש

לידי להביא שדאג מי היה כי מסתבר
 ה־ את במילאנו מהפרופסורים כמה עת

ספ שהיה הזה, בהעולם הראשוני פירסום
ב מאיטליה שהגיעו הידיעות לגבי קני

 על דיווחו אלה אבי. של גאוניותו דבר
האיטלקית. לעיתונות כך

 )2037 הזה (העולם השני הפירסום
 עדויות והביא חשד מכל אבי את שניקה

 האינטלקטואלים, לכישוריו ביחס מוסמכות
 בישראל כי סברו האיטלקים מהם. הועלם

 הציגו אבי, של בגאוניותו ספק מטילים
הזה. העולם בזמנו ששאל השאלות את

ביש עיתונים מגוחך: מצב נוצר כך
 הזה, בהעולס שמקורו חומר פירסמו ראל
 בחו״ל. לפירסום הגיע שזה אחרי רק

 שפירסומים מכך התעלמו הם שעה אותה
 ל־ הגיעו שטרם בארץ, יותר מאוחרים

הראשוניים. החשדות את הפריכו חו״ל,
 העולם של השני הגיליון גם יגיע כאשר

 לחו״ל, בן־אברהם אבי פרשת עם הזה
 גם אולי ימהרו זרים, בעיתונים ויצוטט
 כתביהם מפי כך, על לדווח ישראל עיתוני
בחו״ל.
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