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שלילה. שפירושה

מכחכים
)6 מעמוד (המשך
 פתוחים, עצמם הרואים כי :סניה אני

סוציאליס דמוקרטים, סובלנים, ליברלים,
 וילי שיריבי שעה כי יסכימו זכר״ טים

 !נולד -הוא כי בעובדה, להיאחז ניסו בדנדט
 פוליטי במאבק כנשק לא־-גשיואה, לאשר,

 -מק־קאר־ של ההפקר לשטח חדרו הם —
חסר־מעצורים. תיזם

ב דומה בתופעה ניתקלתי לאחרונה
עליה לעבור ואסור הישראלית, עיתונות

ספירו קורא
חרדה מתמלא

 בעורך שהמדובר משום דווקא היזם, לסדר
 התוארים בכל לשאת המתיימרים ובעיתון

הנישגבים.
 העולם ולעיתונו, אבנרי לאורי כוונתי

הזה.
 גליו־ בכמה הזה, העולם ניהל מכבר לא

 נוף, עקיבא ח״כ -נגד מאבק רצופים, נזוז
ה לרשות החדירה בתחום כולו המעוגן

 מפחיד. מק-קארתיסטי אופי והנושא פרט
 עקיבא של -תמונתו פורסמה א-חד בגליון

 כהומוסב־ הידוע סופר של בחברתו •נוף
כת במיסגדת פורסמה התמונה סואליסט•

 מאבק על חריפה ביקורת שכללה בה,
 העיתון, נגד -נוף עקיבא שניהל מ״שפטי

קשר כל כמובן, היה, לא לתמונה בו. וזכה

 במיסגרת ועורכו, -העיתון בידי מכשיר
 מנהלים הם שאותו הסר־מעצורים מאבק

נוף. .עקיבא חבר-הכנסת נגד
 של הפוליטיים ידידיו על נימנה אינני
עמדו -נגד להיאבק יש לדעתי נוף. עקיבא

חרי בצורה מיפלגתו ונגד הפוליטיות תיו
 דהוא, -מאן מוצא אם אולם בי-ות׳ר. פה
 ב־ להסתייע מותר זה מאבק לצורך כי

 וסיפורים מיניות סטיות על -רכיל ׳שמועות
 הרי מישפחתיים, סיכסוכים על פיקנטיים

 חמור ניפרץ. — דברתי עליו הגבול שקו
 רק לא הוא דהוא מאן אותו אם שבעתיים
 יומרות ובעל חבר־כגסת גם אלא עיתונאי,
לכת. מרחיקות פוליטיות

 אילו קורה היה מה חרדה מתמלא אני
ו -במדינה שולט היה אבנרי אורי ח״כ

 נגד במאבקיו אלד, שיטות בה מיישם
יריביו.

 אשר ציבור, אנשי כיצד בעיני, מופלא
 זכויות על כלוחמים מוניטין להם רכשו

להת לנכון מצאו ולא דום -נאלמו הפרט,
מא בניהול -כאלה, וסיג-נון אופי על ריע

 לבין אחת פוליטית אישיות בין בקים
רעותה.

אביב תל־ ספירו, גידעץ
 על הקערה את הופך ספירו הקורא •
ב אשתו על־ידי מואשם נוף ח״כ פיה,
ב -החורגות חמורות, פליליות מותהאש

 ״סיכסוך של התמימה המיסגרת מן הרבה
 אלה ׳האשמות האשה, לדברי מישפחמי״.

 מעמדו ביגלל נאות, בטיפול זוכות אינן
 שר־ של וכנושא־כליו כחבר־כנסת נוף של

 קשד־ישתיקה לגביהם וקיים המישפטים,
 לח״כ כי מסכים הזה העולם אין בעיתונות.

 ה־ באותן אחר לאזרח שאין זכויות יש
 אינה המק־קארתיזם קורבן היות .נסיבות.
 לאסור בבית־המישפט שתבע למי מתאימה

 על־ שהישיג ומי הזה׳ העולם עורכי את
 הופעת את למנוע צו תצהיר־שקר סמך

הזה. העולם

חשדו□ בעיקבוח

 ג׳ הישראלי התייר יתנהג איך
1 מצריים

לופטי הקורא של ציורו
במצריים ג׳מילי ברוך

 פיר- אולם הכתבה, עסקה שבו לעניין
 עקיבא -של פניו את להשחיר נועד סומר,
 האפלים הנימים על פריטה כדי תוך גוף,
המצוי. צר־האופקים הישראלי של

 לפרטי עד -נימסרו, אחרים בגליונו-ת
 בין המתנהל הסיכס-וך קורות כל פרטים,

 התבסס ש-נימסר הסיפור רעי:תו. לבין הח״ב
תוס כדי -תוך הרעיה, גירסת על ורק אך

 אין עצמו. העי-תון -של סופרלטיביות פות
 בפלוגתה צודק מי לקבוע מענייני זד,

 רוצה ד״יי-תי אם גם אולם המישפחתית.
 יכול הייתי לא בסיכסוך, -עמדה לנקוט

 -תחת המופיע שהעיתון .משום כן, לעשות
 פנים״ משוא בלי מורא, ״בלי הסיסמה

ה המעשה את -לעשות לנכון- -מצא -לא
 למסור — עיתונאית הגינות של אלמנטרי

 פלא, בכך אין השני. הצד גירסת את גם
ורק אך זה במיקרה שימשה הרעיה כי

 שחל השינוי את מסמל המצורף הציור
ומצריים. ישראל ביחסי

יפו לופטי, ז׳אן־פול

המפחידים והרעשים אחר•
 ג• נמר־של־נייר מצא פסול מה

!״מאזניים״
 גיליונות 200כ־ על עברתי אלה בימים

 כל — בידי המצויים הזה העולם של
 אוקטובר מאז השבועון, של הגיליונות

 של במדורו קריאה כדי תוך והנה, .1974
 התקפות גיליתי /,נייר של ״נמר עומר, דן

עס ביטאון על הנמר של וניזשנות חוזרות
מאזניים. הסופרים אגודת קני

)10 בעמוד (המשך

2184 הזה העולם0


