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 ׳שכתבו יוצאי־דופן, כמה היו בוודאי,
 אפילו היו ספק. ׳שהטילו זהירים מאמרים

!חרי ביקורת למתוח שהעזו שניים־שלושה
 ייש הנה, האליבי. לצורכי !נסבלו הם פה.
 בשש בשישים, בטלים הם .אך באלה. גם

אלפים. בששת מאות,
 נשפכה הנוראה, הגדולה, שטיפת־המוח

 המדינה את הציפה כלי־חתיקשורת, מתוך
מרחביה. עד מרחביה דימונה, עד מסביון
זה השבוע, ישקרו הנוראים הדברים מכל

נשאל יום־הכיפורים מילחמת אחרי
 ■אגודת־ מטעם שנערך בסימפוזיון תי,

 מידת־האחר־ לגבי הערכתי מהי העיתונאים,
ש לאסון הישראלית העיתונות של יות

קרה.
 העיתונות על רובצת לדעתי כי עיניתי

הפוליטיק על מאשר יותר !נוראה אשמה
 של מוחם את גם שטפה העיתונות אים.

 יצרו אשר הם העיתונאים הפוליטיקאים.
המדי חיתה שבו לשוטים, גן־עדן אותו את
 שעת־ ועד ששת־הימים מ״לחמת מאז נה

צעי אלפי כאשר ב״ום־הכיפורים, האימים
 מי המוות. תהום תוך אל הוטלו רים

הדם. את ששפך הוא הדיו, את ששפך
 חוששני דברים. באותם השבוע נזכרתי

 כאשר הבאה, המילחמה אחרי כי מאד,
או להשיב אצטרך השאלה, אותה לי יציגו

התשובה. תה
 ילא עתה, אלה מילים הקוראים רבים,

אז. אותן יקראו
1■ ■ ■ !

 רוטטת, ביד הדברים את כותב אני
ה כלי־התיקשורת הפכו שהשבוע מפגי

שותפים־לפשע. עצמם את ישראליים
 יקירה !מזה: יוותר ׳במדינה. משהו קרה
ישראל. עם ישל בהיסטוריה משהו

 לפתע. התרחק בהישג־יד, שהיה השלום
 ל־ מעבר אל אולי, התרחק, מאד. התרחק

לדורנו. מעבר ■אל אולי הבאה. מילחמה
 מתחיל הייה נורמלית, אומה היינו אילו

 השביר כלי־התיקשורת בכל למחרת־היום
 דיעות נשמעות היו בוודאי ׳נוקב. !נפש

 ן בגין מנחם אשם האם וסותרות. רביות
 ? ביחד אל־סאדאת ואנואר בגין אשמים האם
נאו נ׳נאמו האם הממשלה? אשמה האם
 בדם? מחר תעלה ׳בהם מילה שכל מים,
 יש האם מדייניות? שגיאות נעשו ■האם

ה את להציל כדי דחופות מסקנות להסיק
? הממשלה את להחליף יש האם ? שלום

 שאלות שיל למטר לצפות היה אפשר
נמצ היו ׳תשובות. של ולמטר מטרידות,

 על להגן קמים שהיו פרשנים בוודאי אים
 שהיו אחרים ופרשנים ממשלתו, ועל בגין

 היד. סוער ציפורי ׳ויכוח אותם. ׳תוקפים
ה תוכניות את העיתונות, דפי את ממלא
 — הוויכוח ופע״קבות והטלוויזיה. רדיו

לכאן. או לבאן מדיניות, מסקנות
׳נורמ דמוקרטית אומה מגיבה היתד. כך
 טלוויזיה חופשיית, עיתונות לד. שיש לית,

■1 ■1 !■חופשי. רדיו חופשית,
כלום. לא ז ואצלנו

 ויכוח. לא כלום. לא כמשמעו: פשוטו
תשובות. לא שאלות. לא סערה. לא

 בגין צדקה. הממשלה לגמרי. ברור הכל
צדק. דיין צדק.

פרי לא-אחראי. הפכפך. הוא אל־סאדאת
ערבי. משוגע. קצת אולי מיטיבי.

חשוב. אינו זד. כל ובעצם,
 סוף־סוף, לחזור, אפשר נגמר. הפסטיבל

פש צה״ל. של כוננות רגילים. לעסקים
אינפלציה. עים.

ה העיתונות, דמות השבוע היתד. כזאת
והטלוויזיה. רדיו

 מקהלה אין עממית דמוקרטיה בשום
אין:אחי דיקטטורה בשום יותר. ממושמעת

דיעות. של יותר רבה דות

 הדשא על ״בילתי־מודרכת״. עיתונות עם
 אחת ישכיל קבוצות־עורכים, שתי נפגשו

 הרשמיות העמדות על תוכי כמו יחזירה ימיהן
ממשלתה. של

■ ■ ! ■ !
? הצדדים בין הכיל יש האם

בשיטה. הבדל יש שיש. בוודאי
׳ו ׳במישרין מודרכת המצרית העיתונות

 יוכל קו־הסברה, קובע ארמון־הנשיא בגלוי.
אחרית. או זיו בציורה עליו, חוזר עיתון

נר שזה כפי פשוט כיל־כך לא זד. (אגב,
 בעיתוני ׳להבחין. יודעת בוחנת עין אה.

 על ביקורת של לא־מעטר, מידה יש מצריים
מוס מאד, מתוחכמת היא ■אבל המיישטר.

 במילות־צופן מתבטאת ■והיא מאד. ווית
משמעותן.) מלוא את להבין לזר קל שלא

 בציורה מודרכת הישראלית העיתונות
 המכנס אחד פקיד אף אין יותר• עקיפה

 ואומר יום, מדי עורכי־העיתונים כל יאת
 של שיונים דוברים !חלילה לכתוב. מה ׳להם

 עיתונאים עם מתקשרים ׳שונים מישרדים
 אך מעודכן. ״מידע״ ׳להם מדליפים שיונים,
ה אותה ׳בדיוק היא התוצאה פלא, באורח

 הנותן הוא אחד שר־תעמולה ■כאילו תוצאה,
 היום למחרת כותבים פלא באורח הוראה.

 ב־ ,בדיוק הדבר אותו את העיתונים סל
 מדיניים״, ״כתבים ■מפי קטנים, הבדלי־נוסח

 ראשיים. במאמרים המייוחד״, ״כתבינו מאת
׳ו בטלוויזיה מופיעים הפרופסורים־טטעם

ו מפרשנים, והפרשנים־מטעם מסבירים,
במצריים. כמו התוצאה. אותו — התוצאה

גרוע. יותר לא, ? במצריים במו
 דרכי- את אדם כל מבין במצריים כי

 ■וחצי- משכיל אייש כיל ה׳מישטר. של פעולתו
לב- לאוייבי־המישטר ■שאסור ייודע משכיל

הזה״ כ״העורם מעיינים ואכנרי ג׳יהאן :כמקור התמונה
— הקטנים הצנזורים

ביותר. הנורא הדבר אולי, היה,
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 ואפשר הרצועה, שהותרה כרגע
 הש״נאות ■כל את מלא בפה לבטא שוב היד.

 גם נשמעה אתמול, של הקדומות והדיעות
המצריים. העיתונים עורכי נגד טענה

 כולם הם תהומי, בזילזול נאמר הנה,
 את אומרים כולם ׳אחת. בלשית מדברים

 ה־ ישל סוכני-יתעמולה כולם הדבר. אותו
מ״שטר.

 מנחת. התמוגג המצוי הושראלי העיתונאי
!מצחיק !עורכים ׳אילו !עיתונות איזו דאו,

 על ברחמנות דיבר בגין מנחם מר וגם
 שכתבה מצריים, של המודרכת״ ״העיתונות

וכך. כך
 היא המצרית העיתונות כמובן. נכת, זד, כל

העיתו יכתבו מד, שקובע מי יש מודרכת.
 בצורה הם, והעורכים בבוקר. מחר נים

המישטר. משרתי עקיפה,
1 המדברים! מי ראו אך 0 0.>! ^1־$ 01̂ 
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 להכיר שלמדתי אחרי לומר, מעז אני

אנח לפחות, זיו, מבחינה :הצדדים שני את
השמי. ׳במרחב היטב השתלבנו כבר נו

מודר עיתונות היא הישראלית העיתונות
העור המצרית. העיתונות כמו בדיוק כת,
 המישטר, את משרתים הישראליים כים

המצריים. העורכים כמו בדיוק
המדי שיתי של העורכים נפגשו כאשר

 באיסמעי- אל־סאדאת של הווילה ליד נות
 עם חופשי צד של טיפגש זה היה לא ליה,

״מודרכת״ עיתונות של בלתי־חופשי, צד

 לפרסם ■לעיתונים ואסור בעיתונים, תוב
מותחי־הבייקורת. שיל דיבריהם את

 העיתונות, כי יודע בולו המצרי הציבור
 של דעתו את משקפים והטלוויזיה הרדיו

 הידיעות אחרות. דיעות יש וכי המישטד,
 והן פרטיות, בשיחות נשמעות האחרות
 נשמעת כאלה בשיחות וידועות. ׳נפוצות

 ויכוח, יש חופשית, ביקורת של רבה מידה
יריביו. כמו המימשל פקידי משתתפים שבו

 כלי־תיק־ שיש האשלייה קיימת בישראל
שו דיעות בעלי מגוונים, עצמאיים, שורת

 אין כאשר דמוקרטית. בחברה כנהוג נות,
 מתקבל מסויים, נושא על ויכוח ׳ביניהם

 וחד־ סרורים שהדברים כהוכחה הדבר
בלי החושך ■ביום, השמש כמו משמעיים,

והטלווי הרדיו עיתוני-ישדאל, באשר לה.
הוכ זיו הרי אחד, דבר כולם :אומרים זיה
 אמת .אמת, הוא הזה שהדבר מוחצת חה

אחריה. להרהר עוד שאין
 של המודרכת הדמוקרטיה זו, מבחינה

 המישטר מן יותר הרבה מסוכנת ישראל
במצריים. הנהוג

הבדל. ועוד
הצד לעורך-עיתון יש המצרי במ״שטר

נשיאותי. מישטר יש מסויימת. מוסרית קה
 עבד־אל־נאצר, גמאל של ימיו עברו ■אמנם ־

 סבתי־ ישבו חורגות דיעות בעלי כאשר
 אבל ונרדפו. עונו ובמחינות־ריכוז, הסוהר

 ד העורכים את המיושטד טמנה כיום גם
 ומבטל איסור־כתיבה מטיל אותם, מפטר
אותו.

 מוסרית ׳הצדקה ׳.אין ישראלי עורך לשום
שום חופש־עיתיונות. יש בישראל כזאת•

 מר שיל נאומיו כי מחר יכתוב יאשר עורך,
 אלפי של בחייהם לעלות עלולים בגין

 פאתו־ ׳שקרן ■נישאר דיין ישמשה ,או ■בחורים,
 למחנה־ ייזרק לא כתמיולישילשיום, לוגי

הישב״ב. במרתפי יעונה ולא ריכוז
 לעיתונאי לסלוח, אף ואולי להבין, אפשר

 חושש שהוא מפני רמייה מלאכתו העושה
 לסלוח אייאפשר לפרנסתו. לחירותו, לחייו,

 חיוסר־אחריות, מתוך זאת העושה לעיתונאי
■ש מפני ׳נוחיות; טימטום, לא־איכפתיות,

ל רוצים ■שהקוראים מה שזהו לו נדמה
שלו. הקאריירה את יקדם שזה מפני ! שמוע

״עיתו בתואר מתבייש אני כאלה, בימים
נאי״.

ב לעבוד לי ■שהניח לגורלי מודח ■ואני
ה קשר־ה־שתיקה, את השובר זה, שבועון

להש המעז הביקורת, יניס את ברימה נושא
בישטיפתיהמיוח. הלוחם חורגים, דברים מיע

■ ! 1■ 1■
 הצמד אל הגדולה ומשטיפת־יהמוח

הקטנות. רות
 של ׳תערוכה בתל־אבייב נפתחה השבוע

 מן כמה במצריים. ששהו צלמי־העיתונות
 של הם בתערוכה ביותר הטובים התצלומים

 הזה, העולם מערכת צלם סתר, שלמה
 כאיש שם. שהותי בחודש ׳אותי שליווה
 דברים ׳וראה :אנשים עם נפגש הזה, העולם
זכה. לא אחר ישראלי צלם־עיתונות ששום
 את לצלם ההזדמנות לו הייתה השאר בין

 עימה ששוחחתי בשעה ■אל־סאדאת, ג׳יהאן
 של הראשונה הגברית ׳וחצי. שעה ■במשך

 ידידותית, באדיבות ■אליו התייחסה מצריים
ה מן כמה בקשותיו. לכל ברצון ■נענתה

 שסוב־ כך כדי עד מקסימים. היו תצלומים
 הפיצה איי־פי האמריקאית נות־הידיעות

 שזוהי העובדה ציון תוך העולם, בכל אותם
ישראלי. עם ג׳יהאן ,של הראשונה הפגישה

 לעולם מסביב בנייאדם מיליוני ■עשרות
 ישבועודהחד־ אפילו אליה. ׳תצלומים דאו
 משום־מה, (השונא, טייס האמריקאי שיות
הזדמ בכל שמו את ׳והגונז יחזה, העולם את

בשיח ג׳יהאן של התמונה את פירסם נות)
 בוותיר המוקדש הכלל הפרית (תוך עימי תה

של ׳תמונה לעולם לפרסם שאין טיים, של

כתןןרוכה התמונה
פקוחה עינם —

המופג ההשמטה שמיו. את לציין מבלי אדם
הפוכה). מחמאה מעין היא שמי של נת

 התל- תערוכת־התמונות של החיה הרוח
 ברעם. מיכה צילם־העיתונות היה אביבית

 בין התצלומים. כל את בעצמו בחר הוא
התצלו באחד בחר הזה העולם תצלומי

עימי. ■ג׳יהאן של מים
 יו־ שמנה נהרה התערוכה פתיחת ■בערב

התצלו את לדאות תל-אב״ב של סלתה
 מיכה חצי-יתצלום. תלד היה ביניהם מים.

 נשארה לשתיים. התמונה את חתך ברעם
ל יכולים חדי-מבט עצמה. ג׳יהאן דק יבה

התצ השמאלית. כתפי בצל לידה הבחין
 עושה מה ברור לא כי אידיוטי, הפך לום

ג׳״האן.
 המגוחכת ההוראה את נתן מי יודע איני

 מיכה או מנהל־הסוזיאון, ראש־העיר, —
 מענישת מעניין. גם זה אין עצמו. ברעם

עצמה. התופעה רק
 אילו כותבים ישראל עיתונאי היו מה
 לציין ׳נהנים היו איך ? במצריים הדבר קרה
 השתוללות את חוסר-הדטוקדטיה, את ישוב

הערבים? אצל הפוליטית הצנזורה
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