
המערכת משרדי מול מפגינים פינטו סגן של אחיו ושני פינטו עליזה
סלקטיבי מוסר

)3 מעמוד (המשך
 כבודו על לד.גנד, ד,ד.תעוררות מסע נימיים.

 על להעלות בקריאה לווה הרמטכ״ל של
 להעמיד הפרשה״. ״מדליפי את המוקד
ש חבל ומה אותם. להעניש לדין. אותם
 אחרת לישראל. המוות עונש הוחזר טרם
אותם. לתלות גם לתבוע היה ניתן

 החוק לשמירת הזאת המופגנת הרגישות
 גם ביטוי לידי שבאה הצדק, ועשיית

 שביקשו בעיתונים, ראשיים מאמרים בכמה
נו להיות היתה יכולה מאוזנים, להיראות

ב סלקטיבית. כה היתד, לוליא ללב געת
ה דגל נושאי של המסולפים מושגים

כ אדם חיי של ערכם היה והענשה נקמה
ב הנוראה הפגיעה לעומת השום קליפת
 לגויים, אור נבחר, עם של העצמית תדמית
האנושי. המוסר גחלת שומר

ו כהנא הרב של הגמל ראש הפגנת
בי היו ובניה פינטו עליזה של זעמם
 הטירוף חריגים. לא אבל קיצוניים, טויים

 את האירו הם בשוליים. רק נותר לא
 אחד בשעת הישראלית החברה של דמותה

 באור ביותר, הקשים המוסריים ממיבחניה
מפחיד. לומר שלא סימפטי, לא מאוד

 הרב אנשי בין מוזרה קואליציה נוצרה
 עצמם את שהגדירו אנשים לבין כהנא,

 דמויות ובין ״101 הקומנדו יחידת כ״יותיקי
 שהכזב אולמרט, הח״כשקרן כמו נלעגות

 שמצד זו, קואליציה המסחרי. לסמלו הפך
 של הנחרצות קביעותיו את פסלה אחד

 אינסטאנציות. בשתי צבאי בית־מישפט
שהח עממי, לטריבונאל עצמה את מינתה

 בתי־הדין בשיטות דין ולחרוץ לשפוט ליט
חומייני. היית־אללה של המהפכניים

 פסק- את ברבים והפיצו קבעו כבר אלה
 מפורר אבנרי .אורי פיו על שלהם הדין

גזר־ קיומה.״ את ומסכן מדינת־ישראל את

 מרכיב שלפחות כיוון אבל ניתן. טרם הדין
 לפני פסק כבר זו, קואליציה של אחד

 קשה לא דומה, קביעה שנה וחמש כעשרים
גזר־הדין. יהיה מה לנחש
 הזה העולם שהעלה הביקורת בעקבות אז,

 הקומנדו יחידת לוחמי שביצעו הטבח על
 עורכי הותקפו קיביא, על בפשיטה 101

אנו מכות הוכו אלמונים, בידי הזה העולם
רפואי, לטיפול נזקקו מהם שכתוצאה שות,

 הביריו־ של זהותם נודעה יותר מאוחר
 ״101 הקומנדו יחידת ״יוצאי אלה היו :נים

 העולם שהעז הביקורת על זו בדרך שהגיבו
שלהם. המילחמה מוסר על למתוח הזה

 שוב שנה, וחמש עשרים אחרי עתה,
 את ממנים ראש, אלמנטים אותם מרימים

 על ולמוציאים־לפועל. לשופטים עצמם
 צנחנים מבקשים שבו הפרשה, של זה היבט

 לא המדינה, של שופטיה להיות בדימוס
אחת. תגובה אפילו השבוע נשמעה

 והמשטמה, הנאצה שגלי לומר צורך אין
 ירתיעו לא והאיומים, ההפחדות מסע כמו

 מעשי למניעת במאבק להמשיך זה עיתון
פשעים. על וחיפוי עוולה

 ממחישה כד,נא הרב של זו כמו הפגנה
 בטחנות־רוח נאבקים אנחנו שאין שוב לנו

 המיפלצות כמיפלצות. בעינינו הנראות
 ונשמתה רוחה על מאיימות והן קיימות

 מתגלות שהן פעם ובכל הזאת. האומה של
ב להתמיד רוחנו את מחזקות הן מחדש
נגדן. מאבק
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המגואל הקיר את מנקה דיין יוסי
מגואלות נותרו הידיים

ה היום הוא בשבוע השלישי היום
 היינו לכאורה המערכת. עג* אהוד פחות

מלא מסיימים אנו זה. יום לאהוב צריכים
 בעיתון לעסוק ומתחילים אחד, עיתון כת

 ביניהם מיקרים, של שורה אולם הבא.
 דו״ח ופירסום בלוד סבנה מטוס נחיתת

 בשבוע, השלישי ביום אירעו ועדת־אגרנט,
נסגר. כבר שהעיתון אחרי בכוונה, כאילו

 אל- אנוור המצרי הנשיא של ביקורו
 אירועי מאותם אחד היה בישראל סאדאת

 לנמל הגיע אל־סאדאת השלישי. היום
 כאן ושהה בצהריים, השלישי ביום חיפה

 מאמץ לעשות כמובן, יכולנו, ימים. שלושה
 היאכטה הגעת על מצולמת כתבה להביא

ה לאותו עוד שתיכנס שלו, המלכותית
 האירועים עיקר כי ידענו אבל גיליון,

 ביום רק יתחילו אל־סאדאת של בביקורו
 העולם גליונות כאשר בערב, השלישי

תל־אביב. בחוצות נמכרים כבר הזה
 הוטל לחיפה שיצא הסיקור צוות על

 אחרת שתהיה שונה, ראיה זווית למצוא
שהו הצילומים ועשרות המילים מרבבות

 היתד, לכן הביקור* על בעיתונים פיעו
 ינאי יוסי כאשר רבה שימחה במערכת

בל ראיון להשיג הצליח כי מחיפה הודיע
 אל- ג׳יהאן הנשיא, של בתו עם עדי

סאדאת.
ש העניינים השתלשלות על

ינאי: מספר לראיון הביאה
 ביקור על לנו נודע בבוקר רביעי ביום

 הדרוזי בכפר ג׳יהאן לערוך שעומדת
 בלתי- ביקור זה היה אל־כרמל. דליית

מ לפרסמו שלא ביקשה וג׳יהאן מתוכנן,
 הם אף יגיעו לא שעיתונאים כדי ראש,
 ג׳יהאן של מארחה של לביתו יצאנו לשם.

אל־דין. נאסר עמל ח״כ בדליה,
הדרוזי הח״כ של בביתו הפגישה במהלך

* ראשה שומר את משתיקה הבת סאדאת ג׳יהאן
השומרים אמרו עליך״, ״יכעסו

 שערכה ארוחת־הצהדיים אחרי מייד כרמל,
הצע ג׳יהאן. של אמה לכבוד בגין עליזה

 נוכל שם המלון לגן לצאת לג׳יהאן תי
מפריע. באין לשוחח
 האמיתיות. הבעיות החלו אז רק אולם

 מצריים .שומרי־ראש שני ליוו ג׳יהאן את
 על שהתיישבנו אחרי ישראלים. ושניים

 הישראלים שני נעמדו שבגן, הבורסות
 ביננו, לשיחה להפריע לא כדי במרחק,

מו. עמדו המצרים שני אך לי
 אנגלית. מדברים שאינם חשבתי תחילה

 לא והם ג׳יהאן, עם שוחחתי שבד, השפה
ל התחילו הם לפתע אולם לי. הפריעו
 אל בערבית פונים כשהם בשיחה. התערב
ה את להפסיק ממנה דרשו הם ג׳יהאן
 הגיבה תחילה עלייך.״ ״יכעסו ראיון׳
 אחרי אבל אותם. והיסתה בנימוס, ג׳יהאן

 גבוהה בתדירות לבוא החלו שהפרעותיהם
לשתוק. להם הורתה מדי,
 האנגלית כי התברר אלי. עברו הם אז

שאלות שואל ״אתה מצויינת. שבפיהם

ינאי. יוסי מריאיינה, :משמאל *

 נוספות בפגישות וגם הראיון בזמן מוזר.
 הודיעה היא הסיור, בהמשך ג׳יהאן עם

 לאף ראיון העניקה לא כי מפורשות
 כי להישבע מוכן היה ינאי אחר. עיתונאי

אותו. רימתה לא ג׳יהאן
 את ופתחנו ביניים קריאת הופיע כאשר

 ושל מעריב של הטכסים את הבנו העתון
 טורי ששה מתוך סגל. שייע צלמו־כתבו

מוק הראשונים הטורים שני היו טקסט
 על הצלם של האישיים להגיגיו דשים

 מנופח מאד ציטוט השלישי, הטור ג׳יהאן,
 עם סגל חטף שאותה קלה שיחה של

ה ושלושת כרמל דן של בלובי ג׳יהאן
 פאתי, אותו עם שיחה הנוספים טורים

 מידה דרושה ג׳יהאן. של אמה של מזכירה
 מעץ כתבה לכנות כדי העזה של רבה

בלעדי״. ״ראיון זו

 מסויים קשר נוצר בכפר, בסיור ואחר־כך
 בצחוק התלוננה היא ג׳יהאן. לבץ ביני

 אותה לצלם מהצלם מבקש שאני כך על
 לבקשתי ונענתה אוכלת, כשהיא דווקא

ש ביד, אקדח הצלם״, ״בשביל להחזיק
ביקרה. שבה בחנות למכירה מונח היה

 אצליח אם כי ידעתי למלון כשחזרנו
 היא ראיון, ממנה לבקש כדי אליה להגיע

 מזכירה פאוזי, מאחמד ביקשתי תסכים.
 בפני אותי להציג הנשיא אשת של המדיני

 וכאשר בשימחה, זאת עשה פאוזי הבת.
 ותיק כידיד אותי מקבלת ג׳יהאן כי ראה

 לבקש צריך היית מה ״בשביל נדהם:
?״ מכירים כבר אתם אם אותך להציג ממני

 שעוד פאתי להתראיין. מג׳יהאן ביקשתי
מת לא ״היא במקומה: ענה לידינו עמד

 באמרה: אותו הפסיקה ג׳יהאן ראיינת.״
 רוצים אנחנו לראיון, מתכוון לא ״הוא
לשוחח.״ סתם

דן של הרונדו באולם היתד, הפגישה

תח ״ג׳יהאן לי. אמרו הם מדי,״ אישיות
 השבתי לא,״ מה ועל לענות מה על ליט

 עכשיו. ללכת צריכה היא ״אבל להם.
 התערבה שוב לה.״ מחכה שלה אמא

 לי מחכה לא אחד ״אף בשיחה: ג׳יהאן
רוצה.״ שאני כמה כאן אשב ואני

 של נזיפותיה ובעזרת ההפרעות, למרות
 את לסיים הצלחנו שלה, בשומרים ג׳יהאן
 השאלה את אותה שאלתי כאשר הראיון

 מקצר אני כי ג׳יהאן חששה האחרונה,
 והודיעה שומרי-הראש של הלחץ בגלל

 להמשיך. יכול אני כי לי
ינאי. יוסי של סיפורו באן עד

 היה ג׳יהאן עם הראית לפרשת אולם
 העולם גליון שהופיע לפני עוד המשך.

 רד במודעות לקרוא למדנו בשוק, הזה
 של השני ביום כי מעריב של פירסומת

 בני במוסף להופיע עומד שעבר השבוע
 ראיון ביניים, קריאת הצהרון, של הנעורים
הדבר היה לנו הבת. ג׳יהאן עם ״בלעדי״

הגמל וראש בהנא הרס פני את מקבלת פינטו של אמו
פוליטית מאפיה
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