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ל ע  פעם,-"נאמר עיתונאי'מפורסם י '
 די בו. ׳להתנקם ;מאד פשוטה דרך ״שיש

 ולפרסמם מאמריו כל יאת לקבץ לאוייביו
 .בכל טעה כי יתברר אז1 אחד. בכרך

 על ואמר הערכותיו, בכל ■שגה נבואותיו,
והיפוכו. דבר עניין כל

 ולעיתון לעיתונאי האמיתי המיבחן זהו
 ה־ ובחיזוי בניתוח !בפרשנות, העוסקים

 שגה, לפני !אמת !מה לבדוק יש !מאורעות.
 לדעת להיווכח כדי ׳שנים, ועשר חמש לפני

 דברים כותב עיתון אם לא. או צדקו אם
 שגה כי !מסתבר אך הזום, ׳ומרשימים יפים
 ערך איזה — שנה !לפני תחזיותיו בכל

למאמריו? יש
!מ במאמריו !מתבייש איגו הזה העולם

אותם !מפרסם הוא להיפך, ׳שינה. 25 לפני

 סוריה, מצריים, במו ועלופות נחשלות
י עיראק

 לכל היתה, ובמצרים פארוק !המלך !הפלת
 שבבר משומן, יסמלו לרכילות. נושא היותר,

 !רבות חברתיות שערוריות .במרכז עמד
קצי איזושהם הודח. בקאהיר, שלט כאשר

 השווה פיקאניטי, עניין במקומו. באו נים
ביכלל. אם לגלגניות, שורות כמה

 למאורע שייחם בישראל !היחידי העיתון
 הזה. העולם היה היסטורית חשובות זד.

 אז גם עקב זד. שבועון כי במיקחה. ולא
 הערבי, בעולם המתרחש אחרי בדריכות

 חלק לקחת ישראל על כי ילדיעד. והטיף
 הארצות על העוברים בתהליכים פעיל

הערביות.
המאו אחרי הזה העולם עקב במיוחד

 עצמו שהעורך אולי!משום .במצריים. רעות
המצ בחזית ■מילחמת־העצמאות את בילה
ב חי דאז שראש־המערכת !ומשום רית,
 — !במצריים בנעוריו שנים כמד. משך

כי!מצריים האמין הזה העולם פנים, כל על

הדחתו ערב דוביל) הצרפתית. (בעיר־הקייט פארוק המדף
נבואה

 מיוחד !מדור לבך .מקדיש ואף בשייסחה,
 זד. בגלית המתפרסם המדור בליון. בכל

יוצא־דופן. עניין בעל הוא )6 עמוד (ראה

 מאורע !אירע !ושבוע שנה 25 .לפני כי
 אחד — המרחב של היסטוריה את ״ששינה

.20ה־ המאה של הגדולים המאורעות
המצרית. המהפכה פרצה

 !מאורע הטביע לא ישראל עיתוני על
 ייחסו לא הימים באותם מיוחד. רישום זד.

■שמת !למד. רבה חישיבות ישראל עיתוני
 היו לא הערבים השכנות. !בארצות רחש

המת את ניתחו הכתבים מיטב חשובים.
 בצרפת. בבריטניה, סאדצות־הברית, רחש

בארצות במתרחש לעסוק מוכן היד. מי

 כולו. הערבי העולם התפתחות את תקבע
הש הקדיש 1950—1952 השנים במרוצת

הנילוס. לארץ ירבה תשומת־זלב בועון
 של הגדולה המד,פסה פרצה כאשר לכן,

 לקראתה. מוכן זה שבועון היד. ,1952 יולי
 ההיסטורית, חשיבותה את מייד הבין הוא

 שעל העמדה !את סר,במקום תציע והוא
 מוחלטת תמיסה כלפיה: לנקוט ישראל

ופעילה.

 ויוצאת־דופן, הריגה אז היתד. זו עמדה
 שנראית בשם מטורפת, לרבים ונראתה

 דו-!שיח בזכות הזה העולם עמדת עתה
 הטובות. ומאותן ישראלי־פלסטינ׳י.

שילטון־ במדינה אז שלט בן־גוריון דויד

 עתה. בגין .מנחם בד, ׳ששולט כשם יחיד,
 גישה לבן־גוריון היתד. ילא לבנין, במו

 הוא הערבי. ׳לעולם כלשהי פלתי־אמצעית
 ערב, עמי בקרב הלך־הרוחות הבין!את לא
בהם. התעניין ■לא וגם

 ה־ ׳שמנהיגה המצרית, המהפכה אחרי
 מעשן־המיק־ הגנרל היד. הראשון ר״שמי

 מחווה גךגוריון עשה נגיב, ׳מוחמר טרת
! !מובהקת בגיגית  ־,וחס של ׳תחבולה -
 לנגיב הציע הוא פוליטי. תוכן !בלי ציבור

 למן אך בקיאהיר, ,אפילו עיסו, להיפגש
 המהפכה ,נגד בן־גהריון פעל הראשון הרגע

 ׳משלוש פחיות לו דרושות היו המצרית.
 המהפכני המי׳שטר ׳את להפוך כדי נים -ס

ישראל. של בנפש ׳לאוייבה החדש
 ב׳פב׳רוואר האחרון בליל הסתיים התהליך

 ההתקפה את צה״־ל !ביצע כאשר ,1955
 עזה. ליד המצרי הצבא !מהנה על הגדולה

 אירע שחון, אריק ׳פקד ׳שעליה זו, ׳בהתקפה
 להתפתחות הדרך ונקבעה הסוני, קטל

היום. עד הנמשכת

■ ■ י ! ■

 ■שנהגו כפי המסויים״, ״השבועון
 מניעי את הבין לו, ׳לקוווא בן־גורייזן חסידי

 הכיש־ מן האכזבה את :המצרית המהפכה
 את ,1948ב־ בארץ־״שראל המצרי לון

 לשוח־ הצעיר הדור של העמוקה הכמיהה
 הדרישה את זרים, !מעול !מצריים וחור

מצ׳ריים). מאדמת הבריטים ל״פינוי״(סילוק
 ישראל לממשלת אז הציע הזה העולם

 עז־ למצריים להציע אלה, במגמות לתמוך
ה !מאיזור הבריטים לסילוק במאמצ-ד. דה

 לובו אל ,מסילה זו בדדך ■למצוא תעלה,
פסי !מציאות ■וליצור המצרי הנוער ■שיל

במרחב. חדשה ופוליטית כולוגית
 כלל הוו,מסוגלים לא !וחסידיו ׳בן־גורייון

 היתד, בעיניהם, זו. דרך-מחשבד, להבין
 עם ישראל לק״שרי רק עליונה השיבות
 תמכו חם !בפרט. ׳בריטניה ועם אירופה,

במצריים. הבריטי בכיבוש ,אוטומטית
 להתפשר !מוכנים הבריטים היו כאשר

 דרישת עיל־פי החדש, המיישטר ■עם מאונס
 ■,ברית ■ישראל קברניטי ■כרתו האמריקאים,

 ביותר הקיצוניים הלאומניים החוגים עם
מיי סואץ״) ;(״מורדי בבריטניה  למנוע י

 העסק־ ויבוצע !תוכנן זד, רקע על זו. פשרה
ה בוצעה ,1954 קיץ של המפורסם ביש

 ואורגנה, 1955 בפברואר עזה על התקפה
 ה״ש׳ראלית-צר- ההתקפה דבר, של ,בסופו

 !באוקטובר תע׳לת־סואץ על פתית־בריטית
קדש״. ״מיבצע הקרויה ,1956

 בן־גוריון דויד זו מדיניות על ניצחו
 וראש־ דיין הנוכחי!משה שו״החוץ המנוח,

 ראש־ יפרם. שי,מעון הנוכחי האופוזיציה
 בד,1 ׳תמך !בגין, מגיחים הנוכחי, הממשלה

!מאיר. גולדה יגם וכמוהו לי,סו, !בכל
 תחת חדש אין שנים. 25 לפני קרה זה

השמש.

 הישראלית, העיתונות ביקורת
 הפופולארית בתוכנית-יהטלוויזיד, המופיעה

 תופעה היא עלי־כווזחז, לונדון, ירון שיל
 לברד וחייבת עצימה שהעיתונות לגיטימית

 להקניט. רק מיועדת שאינה במידה עליה.
 תשומה־ ליתר ירק ■ולו ׳לתרום עשויה היא
והכותרות. הידיעות מגסהי ׳מצד לב

 ׳תועלת ■סדי יש לעיתונאים, מאשר יותר
 הנוהגים לאלה -במיוחד העיתונים, לקוראי
 לדרבן עשויה היא אחד. עיתון רק לקרוא
 !מסו־ ׳ולהתייחסות ביקורתית לקריאה אותם
למי ישנן הכתובה. המיילד, !אל יותר ייגת
 במעט לא עצמן. בפני ערך אין לים

כות או האומרים אלה בזכות ■ערכן נימדד
אותן. בים

וב טיובה בתיה קיפל עצמו זה עיתון
 שהוטחה לחלוטין מוצדקת ביקורת הכנה
עלי שיל העיתונות ביקורת במדור כנגדו

 שה־ ׳מאמינים ישאגו ׳מפני זאת רת, בות
 עיניך׳ מבין קוריה ״טול הנושנה אמיתה

 למבקרים גם הסוגים. ׳מיכל למבקרים יפד,
עלי־כותרת. של

 ביום ששודרה בתוכנית !שעבר, בשבוע
 -שלא טלוויזיוני ראיון כדי ■תוך חמישי,

 ירון זרק הזה; להעולם ועיקר כלל נגע
לפגוע שנועדה האשמה כלאחיר־יד לונדון

הזה. בהעולם
 העיתונאי את שריאיין !בשעה זד. היה

 לפני ׳׳אותו ׳בהציגו גלבוע. אפיק ההוליוודי
 כשנתקל בעבר, כי לונדון התוודה הצופים

דמות שזוהי סבר גלבוע, אביק ■של בשימו
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 מסתתר ■שלא ישם סתם קיימת, שאינה
 באותה בך׳ כדי תוך אדם. שיום -מאחריו
 !ב־ ״מישהו !ואמר: לונדון הוסיף נשימה,

בר !מופיעה ׳שהיתר. בן־קיקי למיידי דיוטה
! הזה.״ העולם ישל המערכת חיברי שימת

לונ ירון עשה זו ■לעגנית בהערת־אגב
 הוא שבעשייתה השגיאה אותה בדיוק דון

 ביקורת במדור ׳מסוקידיו את להאשים נוהג
צו ׳ממיליון יותר !באוזני שלו. העיתונות

 האשמה הטיח הוא בתוכנית, שצפו פים,
 ׳פשבנימת ובלתי־מבוססת, פלתי־בדוקה

 הרושם את ליצור !מנסה הוא השמעתה
 שאיני המפורסמות ימן הוא ■שאמר ישמר,
פלל. הוכחד, טעון
:העובדות הרי לונדון, מר בבקשה, ,אז

 הופיע ילא ׳מעולם בו״קייקי מירי השם
 הזה. העזלם של המערכת חברי ברשימת

 * בן־קיקי, מירי שהשם ■אלא זאת, רק לא
 ׳מסוגיל׳ים וזיפחוננו ש׳אדפיוגנו ■כמה עד

 דפי ימעל ׳מעולם התפרסם לא להעיד,
הזה. העולם

 דומה, שם ׳בעלת דמות אומנם היתד,
 דפי מעל !שימה !אוזכר מסויימת שבתקיופד,

 (׳ולא בן־קיקי .מיקי זו הייתה זה. עיתון
שם ולא המצאה היתד, ילא זו מיקי ׳מירי).

בן־קיקי מיקי
מציאות

 לונדון ייתן טעה !מה שמשום כפי בדוי.
 צעידה של האמיתי שפד. היה זד, לחשוב.

 ׳ומכובדת ידועה למ״שפחה בת טבריייני״ת,
 נמנית יסור הדסה הסופרת גם ■שאנב,
עיסה.

 בן־ !מיקי היתד. השישים שנות !בתיח״ל׳ת
הבו !של החברה !בחיי בולטת דמות קיקי
 לארצות- שירדה לפני התל״יאביבית׳ המה

 ניו-יורק, מגוריה בעיר עתה, גם הברית.
 לפדי וידועה !סוכרת דמות שהיא דוימגי
 שם. הישראליים היורדים ׳מושבת בקרב

 ׳כהמצאה בן־קיקי ומיקי את ■שלהיציג כך
 עלול ׳נבריאד.׳ !ולא הייתה שלא עיתונאית
 אותה בעייני ׳לפחות כפגיעה, להתפרש

׳גברת.
 לוגדון, ירון של ■לדעתו ׳מכוון !אני אם
 הערה !באותה לרומה ניסר, ׳שהוא ייתכן

 סר־ הופיעו שבשעתו לכך בלתי־ימדוייקת
 הזה העולם של המערכת חברי ׳שימת
 ושפות- פסבדונים ׳,אלא היו ■שלא שטות,
 אלה, משמות כמה שונים. לכותפים כיסוי

 התפרסמו ורד, רותי או גליליי, לילי יסטו
 עד הקוראים ציבור בין תקופה באותה
 עצמאית ישות להם לייחס נטו ■שרבים

ר,פסב אל היד, לא !ורד״ ״רותי ׳משלחם.
 היד, גלילי״ ו״ל״לי קשת, ס״לבי ■של דונים

 שיל הסאטירה מדור כותבי של הכיסוי ישם
 1 צבר שטעון ועד סלע ׳שאורי הזה, העולם

 שנים !מזה יאופן, בפל שי. ׳שמואל או
 בפסב־ כתיבה של הזה הנוהג הופסק ׳רבות
 שזהו למרות הזה, העולם דפי !מעל דיונים
ב חבים בעתונים ומקובל לגיטימי נוהג

עולם.
 לא לונדון ירון של הלגלגנית הערתו

 מחייבת שההגינות דומני במקומה. היתד,
 בן־קיקי ׳מיקי בפני גם ׳ולו ■להתנצל, אותו

קיימת. אינה כי בה חשד שלשווא

ה העולם 2083 הז


