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 שוב הזה העולם כי נדמה לפעמים

 מסויים תפקיד למלא כדי דרוש אינו
 האחרונות: השנים 28 במשך שמילא
השתקה. ׳של קנוניות לשבור

 קיימת אינה ישוב זו תופעה בי נדמה
ל שייכת זויא וכי ,1978 של בישראל

 בדגורי׳ון דויד של ׳העידו — אחר עידן
 די דבר. כל להשתיק קל היה אז ויורשיו.

 מנגנון- לראשי או לראש-הממשלה היד.
 היד העיתונים עורכי יאת ׳לכנס החושד

 כלשהי ידיעה לגנוז ■אותם להשביע מיים,
 ״ביטחון אי הלאומי" ״האינטרס !בשם

 קרו- לעיתים נעשה. ׳והדבר — המדינה״
 כאלה, במיקרים העורכים, החליטו !בחת

 לבצע כדי הצבאית הצנזורה את להפעיל
 את לחסום כידי ובעיקר — החלטתם את
 לא שמעולם המסדים״, ״השבועון של פיו

כזה. קשר בקשירת השתתף
לפ נכנם הזה העולם היה כזה במצב

 זיו בדרך קשר־ההשתקה את ׳שובר עולה,
 או במוקדם תמיד, הצלחנו אחרת. או

במאוחר.
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 דבר, קרה שעבר בשבוע דווקא. לאו
 כי ׳ומדהימה חותכות בציורה המוכיח

 קשריהש׳תקה, בארץ לקיים ניתן עדיין
 הפקידו הזה להעולם שמור עדיין וכי

הקשר. את לשבור הישן:
הסיפור: הסד,

ה במשך שנפגשו אנשים, של קבוצה
 ב- א׳ש״ף נציג חימאמי, סעיד עם ישנים

 הנתעב, הרצח לשמע ושהזדעזעו לונדון,
לזיכרו. ערב לקיים החליטו

להס לא גם לאזכרה, התכוונו לא הם
 על לספר להיפגש, פשוט רציו הם פד.

 רשמים, להשוות האיש, עם פגישותיהם
 ״חברים היתה הכותרת דמותו. את לתאר

 חמא־ סעיד עם פגישות על מספרים
 שיב־ באירוע להשתתף ועמדו מי,״

במ חמאמי עם שנפגשו אנשים עה
 היו פחית. ומי יותר מי השנים, רוצית
 זיכרוני, אמנון דדין, חיים לי, נוסף אלה
 פלפן שימחה עמית, דניאל יציב, גדי

 ולמים- לזרמים שייכים הם שחם. !ודויד
שונות. לגות

 בית־ אל המארגנים פנו הטבע !בדרך
 אג׳ודת־העיחונאים, של הבניין סוקולוב,

ל נערכים יושבו הציבור בכספי שהוקם
זה. מסוג .אירועים קרובות עיתים
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 לפני הובאה הפנייה, נתקבלה כאשר

בתל־אביב. אגודת־העיתונאים ועד
שי עניין היא אולם השכרת כלל, יבדרו

הל גרתי׳  אחד את משכיר הבניין מנ
המאיים. התשלום ׳חמורת שלו האולמות

 יש ו שונה הנוהל הפעם ה״ד. מדוע
שה אומרת האחת גירסוות. שתי כך על

נת כאשר בישיבה היד. במיקרה וועד
 להכניס החליטה והמזכירה הפנייה, קבלה

 חילוקי- שהיו אומרת השניה לישובה. פתק
 שמגר, שלמד, הוועד, יו״ר בין דיעות

בן־גור. מאיר המזכיר, ובין
 הוועד. לפגי הובא הדבר פנים, בל על
 מחברי כמד. ביותר. סוער ויכוח פרץ

ל הציעו — הכל בסך ארבעה — הוועד
אירוע לכ׳ל כמיו לאירוע, האולם את השכיר

 אנשי-ימין ישני בהנהגת הרוב, אך יאחר.
שיני פורת, ואורי שמגר אוחו — קנאיים

 לכך התנגד — אחרונות מידיעות הם
 כאן לקיים ירצו הבאה ״בפעם בתוקף.
פורח. צעק לנאצים!״ אזכרה

 זהו כי לרוב המיעוט הזכיר לשווא
 — העיתונאים וכי העיתונאים, של ביתם
 צריכים — בחברה אחר ציבור מכל יותר

העי אם חופש־הדיעה. מיישמר על ׳לעמוד
אמר צנזורה, מפעי׳לים עצמם תונאים

 מוסרית זכות איזו הוועד, מחברי אחד
 צנזורה להטלת להתנגד מחר להם תהיה

הישילטון? מטעם עליהם
 שיסעה של ברוב עזרח לא הטענה

 אגודודהעיתונאים ועד החליט ארבעה נגד
 קיום על איסור ולהטיל צנזורה להפעיל
אגודת־העיתונאים. בבניין האירוע
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- שכן לבניין היוזמים עכרו מכאן

בני־׳ברית. אירסון של הבית
אול וכמה כמה בו שיש זה, בניין גם
 וום־יום מושכר שונים, בגדלים מות

 הסוגים. מכל וחברתיים מדיניים לאירועים
בו. נערפו מחנה־השלום ישל רבים אירועים

 ביקשו הם מאד. זהירים היו היוזמים
הבניין ׳שמנהלי לכך דאגו אך אולם,

המדובר. במד, היטב יידעו
 נאה, בליברליות נהגו בני־ברית אנשי
 האירוע האולם. להשכרת ברצון הסכימו
!וה שעבר, החמישי ליום כן, על נקבע,

למנהל. נמסר שכירת־האולם עבור תשלום
ביעיתז־ מוזרים ,דברים יקרו בינתיים

 בדרך זוכה, כזד, אירוע על הודעה נחת.
 לא בכילי-יהחיקשורת. בולט ׳במקום כלל,
 על ידועים אישי־ציביור מספרים יום בכל

 ולא בניד, ערבי ■נציג עם חשאיות פגישות
 היד, אפשר פלסטיני. נציג עם ישכן כל

 על יודיעו העיתונים שבל לכך לצפות
 פי על אחד כל להתקיים, העומד האירוע

מ ידאגו וכי להשקפתו, ובהתאם דרכו
בהרחבה. האירוע את לסקור ראש

 של מסך ירד פלא, באורח ׳והנח,
ד ן תיו י ע אף האירוע. על שתיקה ח  א

 גם להתקיים. עומד שהוא הזכיר ילא
 העניין ימן התעלמו ׳חהטלוויזייה הרדיו
אלמוני מיוסד דאג כאילו זד. היה כליל.

 שהופיעה הקטנה, שהידיעה קרה בך
 העולם של האחרון בגליון תשקיף, במדור

 על היתירה ההודעה היתד, ),2106( הזה
להתקיים. העומד האירוע
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ש היום האחרון, החמישי כיום

 — מאד חריג דבר אירע לאירוע, נקבע
המעטה. בלשון להשתמש אם

 באופן בני־ברית מנהלי התקשרו ׳בבוקר
 להם הודיעו הם הערב. מארגני עם בהול
ההשכרה. את לבטל החליטו שהם
 המקומי: האיש הסביר פיתאום? מה
 שמע בני־ברית מיסדר ׳שיל הארצי היו״ר

ש־ ההסכם את לבטל החליט העניין, על

 לערב אולם להשכיר ׳מוכנים בני־ברית
אש״ף. לאיש המוקדש

 אלמוני, מוסד שיוב פעל כאילו זד. היה
 את ואילץ מאד, ־ארוכות זרועות בעל
צנזורה. להפעיל בני־ברית יו״ר

להו אפשרות כל היתד, לא למארגנים
 חשש היה האירוע. ביטול על לקהל דיע

 הקר, בערב אנשים, מאוית יבואו שמא
מת אינו האירוע כי וימצאו הבניין, אל

 שידורי אל המארגנים פנו לכן קיים.
 הם הביטול. על להודיע ביקשו ישראל,

הסיפור. את לעורכי־ד,חדשות סיפרו
 אך היססו. עורבי-החדשות בי ׳נראה
 אחרי- ׳שלחש בשעה שעות, במה כעבור

 הם העיתונאי. ההיגיון ניצח מצהריים,
כי הידיעה, את — אחת פעם — שידרו

ז״ל חמאמי סעיד
השתקה קשר

אין התל־אבי׳בי. המנהל על־ידי נעשה

 הם האירוע. את לבטל החליטו בני־ברית
 — למארגנים שנמסרה הגירסד, את ימסרו

 אולם ׳למסור מוכנים אינם בני־ברית בי
 גם אך אש״ף, לאיש המוקדש לאירוע

בני־׳ברית. של נגדית גירסה מסרו
 0 בעלי־ ופלא: הפלא זו? גידסד. ומהי
מהומות. במקום ׳יהיו ׳שמא חששו ׳הבניין
 המיש- את המזכירה צינית, טענה זוהי
 כגון היותר־יעלובים, הפאשיסטיים טרים

׳ב הזכור־לשימצה פרץ תואן שיל מישטרו
 אין ועוד. בספרד פראנקו ארגנטינה,

 הריגות. ריעות על איסור איו צנזורה.
 וחלילה. חס ׳האופוזיציה. של רדיפה אין
מהומות. מפני רק נזהרים דמוקרטיה. יש

 בט־ איום שום היה לא ׳שהפעם !אלא
 הערב. קיום על מחה לא איש הומיות.

 לא איש המארגנים. על איים לא איש
 יוק. בטלפון. או בכתב הודעת־איום מסר

 של צינית המצאה בל-כולד, היתר, הסכנה
בני־בוית. מנהיג
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לפרופורציה. העניין את נכניס הכה
 אש״ף״, ל״איש מוקדש היד, לא הערב
 ושונא- לעוכר־ישראל ניאדנאצי, לדמגוג

המדינה.
 י אחד של דמותו את לתאר נועד הערב

ן ש- אדם במרחב, הדגולים מלוחמי־השליום
¥ שהטיף מגעי בני־בליעל על-ידי נרצח

 בקיום ׳ולהכרה ישראל עם שלום לכריתת
המדינה.

 אומץ- שגילו בישראל האנשים ■מעטים
ב ארובה, בד, !תקופה ׳במשך רב, כה לב

 הארץ, עמי שיני בין השלום על מאבק
 ג שא- לפני זמן הרבה חמאמי. סעיד במו

 ! חהים־ יוזמתו את הגד, אל־סאדאת נוואר
 זו. לדרך חמאמי סעיד הטיף טורית,
 לרשותו עמדו לא לסאדאת, ׳בניגוד

לש כדי ומישטרה, צבא ׳שריותי־ביטחיון,
מ״שמר. מכיל עליו ימור

קורה היד, ימה :׳לשאול מותר אך
 חוד־ ה ש יו יל ש לפני מישהו, העז אילו
 לכבוד ערב בתל־אביב לערוך בילבד, ישים

 נתקל היה ילא האם אל-טאדאת? אנוואר
 היו לא האם שינאיה? של חומה באותה

 ניאו-נאצי, הוא טאדאת כי בפניו מטיחים
 האם להשמידה? הזומם המדינה שונא

 אותה את מוסר אלמוני מוסד אותו היד, לא
ולאולמות? לעיתונים אלמונית הוראה
 את שנאו העלובים הסוסים ישכן. מובן

 את שונאים שהם כשם אתמול, המצרים
הפלס את יהללו ׳והם — היום הפלסטינים

 סאדאת את מהללים שהם בשם ימהר, טינים
 עלובים, אנשים קטנים, אנשים היום.

קור אלא אינם עצמם שהם שוטפי־׳מוח
1 ׳שיטיפת־מוה. של בנות

הד,׳שתקה? מטרת מהי
המח האלמוני, המוסד זאת. להסביר קל

 י לבצעם, יהדואג קשרי־השתקה לקשור ליט
 כי יידע הישראלי שהציבור מעוניין אינו

 הנאבקים שוחדי־שלום, אנשים באש״ף יש
 ישראלי- שלום למען ועמם אירגונם בתוך

העמים. שני של הדדית ׳והסרה פלסטיני
 את בארץ שיכירו !מעוניין מוסד אותו

 כל שיידעו בבדיל, ואחמד חבש בורג׳
 גם הוא מפיהם. היוצאת מטורפת ׳מילה
 מעוניין הוא אין אך ארוכה. ידו לכך, דואג

 ע׳יסאם חמאמי, סעיד כמו אנשים שיכירו
 מזה המסכנים אנשים וחבריהם, סארטאווי

השלום. למען -במאבק חייהם את שנים
 . על מוטל ואותו קשר-ההשתקה, זהו

לשבור. הזה העולם
תפ את הזה העולם ממלא עוד כל
 ! סיכוי ■שום כזה לקשר־השתקה אין קידו,

 י קיום למנוע יכלו בעלי-המזימה להצליח.
 לזסוה עשוי שהיה ׳בתל־אבי׳ב, צנוע אירוע

 בכך הממלכתיים. בכלי-יה׳תיקשורת בסיקור
 למסוע יכלו לא הם אבל הצליחו. הם

ב החשובים מבלי־התיקשורת יאחד יבער
 שעבר ׳בשבוע לפרסם הזה, העולם מדינה,
 ' ודיעותיו פועלו חייו, על מפורט תיאור

 !למנוע ׳יכולים הם ואין ח׳מאמי. סעיד של
 מזימת־ההשתקה על האמת פירסום את

זה. בעמוד
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 ישנה 1978ב־ גם כי איפוא, מסתבר,
קשר־השתקה. לקשור אפשרות בארץ

 קשר־השתקד, לשבור התפקיד כי מסתבר
 הזה. העולם על עדיין מוטל כזד,

חבל.
׳ברצון. זה תפקיד על מוותרים היינו
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