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 ה״אזר- השנה הסתיימה השבוע
 את הקאתולי, בלוח הנושא, בלילה חית״
 זה בשבוע סילווסטר. הקדוש של שמו

 מן חלק זהו רבות. מסיבות נערכות
המצי את המסקר הזה, העולם המציאות.

 מסיבות גם סיקר חלקיה, כל על אות
אלה.

 שבהם בשבועות גם זאת עושה הוא
 שינוי כמו למסיבות, בולטת כה סיבה אין

 ההמחאות, לוחות־הקיר, על פיספר־השנה
 היה הוא ותלושי־המשכורת. ;מיכתבים

 סיקור שהנהיג בארץ הראשון העיתון
(״ממסי מיוחד במדור מסיבות של שיטתי

 זה בשבוע החל הנערך למסיבה״, בה
 מדורי רוב כמו זה, מדור גל). נירה בידי

 באמ־ רבים מחקים לו מצא הזה, העולם
אחרים. צעי־תיקשורת

 ויכוח לעורר בהחלט עשוי זה סיקור
וביקורת.

 מאמר מכבר, לא כתב, נכבד עיתונאי
 השוטים״, ״ספינת הכותרת תחת חריף
 המסיבות סיקור את קשות ייסר שבו

 זה בשבועון סיקורן את ואולי ביכלל,
 מדבריו שמו. את הזכיר לא כי אף בפרט,
 שהוא מפני מזיק, זה סיקור כי עולה

 שלילית, חברתית לתופעה חשיבות מעניק
 הקשות הבעיות ולהעלמת לחיקויה גורם

המדינה. לפני העומדות
תשו לתת השבוע דווקא מתאים אולי

זו. לטענה בה

 ממסיבה
למסיבה

 מסיבות לסיקור הסיבות כל כראש
קיי הן פשוטה: סיבה עומדת חברתיות

מות.
 הזה העולם של העיתונאית ההשקפה

 לסקר היא חובה כי האמונה על מבוססת
כחיו חלקיה, כל על כולה, המציאות את

 כפחות־חשו־ כחשובים, כשליליים, ביים
בים.

 בעיני חן מוצאת שאינה תופעה יש ^אם
ק  האזר־ בעיני אף או האזרחים, מן ■

להיפך, להעלימה. סיבה זו אין כולם,
 לתאר עליה, לדווח טובה סיבה זוהי

 להסביר גם — צורך יש ואם אותה,
אותה.
 ולרוץ ממסיבות להתלהב אדם יכול

אנ כמה שעושים כפי למסיבה, ממסיבה
 בארץ מסיבה כל כימעט המקשטים שים

 אנשי־עסקים, פוליטיקאים, אמנים, —
 את להחרים אדם יכול פקידי-ממשלה.

 יכול מהן. רגלו את ולהדיר המסיבות כל
 לפי במסיבה, פעם מדי להשתתף אדם

 עצמי שאני כפי המסיבה, ואופי מצב-רוחו
לעשות. נוהג

 מתרחש. מה לדעת צריכים כולם אך
 החברה של הסממנים אהד הן המסיבות

 תכונות כמה מבטא זה סממן הישראלית.
 אופיין? מה מסיבות? עורך מי חברתיות.

 צנועות או וראוותניות בזמניות הן האם
 עשי־ על־ידי נערכות הן האם ועליזות?

עליזים? אמניס על־ידי או רים־חדשים

 בהן? מתרחש מה אותן? עורכים מדוע
לדיווח. לגיטימיים נושאים הם אלה כל

 רוצה הייתי אך זו. בסיבה היה די
לגמרי. אחר מסוג סיבה עליה להוסיף

 מכל יותר אולי — מודע הזה העולם
 הבעיות לחומרת — בארץ אחר עיתון

 בינינו הלאומי העימות לפנינו. העומדות
 כולו! הערבי והעולם הפלסטינים, ובין

וה השונות העדות בין החברתי העימות
והפו הרוחני העימות !השונים מעמדות

 ויונים, ניצים וחילוניים, דתיים בין ליטי
וה הכלכליות הבעיות ושפויים; ,גןנאים

 לנגדעומדיםאלהכל— ביטחוניות
יום. ובכל שבוע בכל עינינו

הבע מכל מתעלם זה שבועון היה אילו
ריק במסיבות תחתן ומתרכז האלה, יות

 — גינוי לכל ראוי היה בוודאי — ניות
זה. מסוג אמצעי־תיקשורת בארץ ויש

 הזה העולם כלפי המקובלת הטענה אך
רמתרכזיםשאנחנו:הפוכההיא ת ו י

י  ״זנושים שאנחנו החמורות, בבעיות מד
 ב־ משתתפים שאיננו הנשמה״, על שהור

בשט המתרחש לגבי הנוח קשר־ההשתקה
 האפשרות חומרת לגבי הכבושים, חים
הקנ השתלטות לגבי גרעיני, עימות של

וה הרחוב בית־הספר, על החשוכה אות
שחי של פרשות לגבי המדינית, מערכת

.,וכו תות,
 מחטאה. זו ב״האשמה״ רואים אנחנו
 את להציג החובה את עצמנו על קיבלנו
 לפי אותה; רואים שאנחנו כפי האמת
 משתדלים ואנחנו והבנתנו, מצפוננו מיטב

בכך. לעמוד
 שכולו בעולם לחיות אי-אפשר אולם
המדי חיי את לתאר רוצים ואיננו שחור,

 ושעה־שעה יום־יום חיה היא כאילו נה
וסכ חששות פחדים, של נוראה במועקה

 יש יותר. הרבה מורכבים החיים נות.
 וריגעי־ ריגעי-שפל ושמחות, חששות בהם

 שחורה מרה שתקבל רוצים איננו אושר.
 זה. שבועון לידיך נוטל שאתה ברגע
 של ועליזים קלים היותר הצדדים תיאור
 איזון ליצור לנו עוזר החברה ושל החיים

כלשהו. פסיכולוגי

ג * נ * _
להיאבק

להי בצורך מאמין אני :ועוד זאת
 למען יותר, טובה מדינה למען אבק

ורו כלכלית חברתית, מדינית, מציאות
 מאבק כי מאמין איני אך אחרת. חנית

 נביאי־ רואי־שחורות, בידי יתנהל זה
 יובילו, אלה באפם. אדמה חורשי חורבן,

מהארץ. לירידה היותר, לכל
 אנשים בידי שיתנהל במאבק מאמין אני

 המסוגלים אנשים חובבי־חיים, אופטימיים,
 את ביודעם גם פעם מדי ולחגוג לשמוח

 ואולי לנו, הצפוי המאבק חומרת מלוא
 הקנאי. מן הלוחם נבדל בזה זה. ל ל ג י ב

 איכשהו, ישקף, הזה שהעולם רוצה הייתי
׳ זו. רוח

ת ב ת שער כ ת:וזקידמי ה ב ת האחורי כ שער, :ה

 משום !אוו
המוח■!־! את

 הממשלה מזכיר התפטר האם
 מישפטושבהמשךבדינאוראריה

 הליכודשכיןהקשריםייחשפולא
 אכסלהגרמניואיל־העיתונות

 הזההעולםשפרינגר?
מאחעמדמהמגלה

 שלהתפטרותורי
נאור.

 תמוצה בת
והעויקים

 של כתו :טוענים זרועות־הכיטחון
למחסהנתנהלספרותהמרצה
כאותםושיכנהמצה״לעריקים
 אביביתשלהאישיסיפורהביתה.

 אתהמכחישהבלם,
ואוהמישטרהטענות
מחנתתילאמרת:

לעריקים!סה

החדשה המחאה
 שלום תנועת מאחריה שהותירה החלל

 הזההעולםלהתמלא.מתחילעכשיו
 קבוצות־שלהתפתחותןאתסוקר

המפהחדשות,המחאה
 בלפימאשימהאצכענות

האופווכלפיהממשלה
הפרלמנטרית.זיציה

בעירום אותה ״צילמת*
אהבה■׳ מתוךאת ממני רקתו

שלי! העבודה כד
כי השלום ספן תן איי  בראיון חושף נ

 ונכדיו, בתו עם יחסיו את הזד להעולם
 סיימה שבו בשבוע הרגשתו על מדבר

 לקחו ואומר: שידוריה את ׳ספינתו
העבו מכשיר את ממני

 צריך אני אז שלי, דה
 שבו אחר מקום לחפש
תנאים! בלי' אותי יקבלו

 אשה רוצים
בשלה

מאמרו על מגיבים נשים ושתי גבר

 כנסיון נחשד כתשוכה שחזר הבחור
 הדתי.היהלומןשלכתואתלאנוס

 שעוללבלשאתוטועןמכחישהוא
 צי־זהוככלללה,

 עשהלומי־העירום,
אהכה.מתוך

אסורים יחסים
 צולם סודיות של ככד מעטה תהת

 פרשתעלחמסיןהישראליהסרט
 המושבהכתכיןהאסוריםהיחסים

שמהעלהערבי.והפועלהגלילית
 והשחקניםהכימאיגילו

 ועלהצילומיםכמהלך
 שגרמההאהכהסצינת

■ המוסלמי.חקןלשיותבע

 האוסטראלי, הגבר של הפרובוקטיבי
 לאשה הגבר זקוק במיטה כי וטוענים

ומנוסה, בשלה
להעדי ושעליו

צעי על־פני פה
חסרת־נסיון. רה

0

המוות! על עיכטת
 אכו־חצירא, אהרון שר־הדתות, פרקליטי
 השופטת אמרה וכאשר בפינה, לה המתינו

 המילים אתאוסטרוכסקי־כהןויקטוריה
 לנצל מיהרו — הזה״ ״הטיפוס

 מגלה הזה העולם ההזדמנות. את
 שה־ הפרקליטים ביקשו מדוע
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