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ערב־פסח מלאו  32שנים ליום שבו
קיבלתי׳״ לידי את העולם הזה והוצאתי
את הגליון הראשון בעריכת המערכת הח 
דשה .הגליון נשא את המיספר .651
הגליון שאתה מחזיק אותו ברגע זה
בידך נושא את המיספר  ,2328והוא וזג־
ליון ה־ 1678שהופיע מאז.
 32שנים הן תקופה ארוכה בחייו של
אדם ושל עיתון .רבים מחברי־המערכת
הנוכחיים טרם נולדו כאשר עבדנו על
הוצאת הגליון הראשון שלנו .אחרים היו
תינוקות .כל מי שכותב ומצלם עתה
בתעולם הזה גדל בעולם שבו היה שבו 
עון זה אחד הנתונים .כולם קראו אותו
מנעוריהם.

ענני
המילחמה
״ ׳ **>4־
ן־ ־־ •
לא פעם שואלים אותי :״האם זה
לא נמאס לך  1האם אינך מתעייף  1שבוע
אחרי שבוע אותו הדבר...״
לא התעייפתי ,וזה לא נמאס לי ,מפני
ששבוע אחרי שבוע א י נ ו אותו הדבר.
כל שבוע שונה מרעהו .מבין  1678הגליו־

שנים .למשל ,אילו אמרו אז שבממשלת־
ישראל יישב אדם כמו יעקב מרידור,
שהבטיח לקעקע את חוקי־הפיסיקה של
איינשטיין ,וכי הפרות תצטרכנה לאכול
בפסח תערובת כשרה־לפסח ,זה לא היה
נחשב אף כהומורסקה בדיונית מוצלחת.
גם להומור יש גבולות הגיוניים.

כ ת בו ת ה שער ה ק׳ ד מי :

יריות
במיסוד

ה ס מי ם

קולות הירי שנשמעו
על הר־הכית כירו
שלים ,הדהדו ככל רח
בי העולם המוסלמי.
צוות העולם הזה
מדווח ממקום האירוע.

שחקגית־הקולנוע ה
יפה פיה כזונה זילגר־
שטיין מספרת כראיוד
חושפני להעולם הזה
על דרכה אל ההרואין
1
ובחזרה.

האס גילמן אש בארזי הלבנון
עברי־פי•
על עברי־פי
המדינה הקטנה שמצפון עומדת ו
פחת .האם הפעם תכלה אותה י
שפוי?
האש ? העולם הזה מנתח את ה
מצב כשדה המערכה  :כמילחמה
הזאת יהיו רק מנוצחים.

אנחנו מעורבים .אנחנו מעורבים מאוד.
מעולם לא היינו מעורבים יותר מאשר
השבוע ,מתחת לענני המילחמה.

על סיר הבשר

תופעות
מטורפות
אחת התופעות האופייניות להעולם
הזה — ומסופקני אם יש דומה לה בעו 
לם כולו — היא שהרכב־הגילים של ה 
מערכת לא השתנתה ב־ 32שנים .העורך
הראשי צבר שנים ,אך המערכת בכללה

0

עיתונאי כתב מיסמך מד
הים על פגישתו עם נציב
השטחים הכבושים ,הפרו
פסור מנחם מילסון .פסיכו 
לוגים ניתחו את המיסמך
והס קוב
עים :זהו
איש
מסוכן !

פוגרום
ופסחא
מאות מיליוני נוצרים
נשאו עיניהם לעבר
בית־לחם לקראת חג־
הפסחא — וזה היה
חנוועד שבחרו ביריוני
״אגודות״הכפרים״ כדי
לערוך
בעיר
פוגרום.

^€2

העולם הזה 2328

שמרה על נעוריה ,גם מבחינו^הגיל ,בדרך
של חילופים.
תופעה שניה ,שהיא פחות מיוחדת ,אך
המבטאת את רוח הזמנים המשתנים ,היא
שיותר ממחצית המערבת מורכבת עתה
מנשים.
איני יודע איך ייראה שבועון זה בעוד
 32שנים — ערב־ססח  .2014אך אני מקווה
שהיא תהיה גם אז צעירה ומעורה בכל
נימי נפשה בבעיות החברה .אני מקווה,
שהמאבק על השלום יעמוד גם אז בראש
מאמציה — אלא אם כן תהפוך עד אז
המילחמה נחלת־העבר ,תופעה היסטורית
שבני-אדם יתקשו להבינה ,כשם שאנחנו
מתקשים כיום להבין תופעות מטורפות
אחרות בתולדות העולם.
לשמור על שפיות בעולם מטורף ,לד 
בוק בשלום כאשר יצרים אפלים ותככים
חשובים מובילים למילחמה — זהו העו
לם הזה.

הבידור של צה׳־ל
צה״ל הוא המפיק הגדול כיותר כשטח הבידור
והדברים מתנהלים כו כצורה מו
זרה מאוד .מי מחליט להזמין אט•
נים להופעות  7כמה משלמים להם
ולמה 7

><8

ה קנ אי □
הם חיים כאיסיים
במידבר וכטוחים כ
עצמם  :לא יהיה פי
נוי ,אפשר לבנות בית־
כנסת )בתמונה( .כתב
העולם הזה שהה עם
מתנחלי עצמונה בצ
פון סיני ,והוא מדווח :
זהו
טריפ
דתי
מטורף.

רי!
ח
א
ת
צו
ר
ן
ה
ך
שוב
ת
פנ
או
מי רוצה חולצה כפרית ,מכנסי•
החשוד באונס טוען  :אני לא זקוק לזה.
הן רצות אחרי .והחשוד,
מוחמד אבו־אצבע ,מציג
כהוכחה לטענתו שלל תצ
לומים מאוספו האינטימי,

0

כוקר או סתם כגדי-טריקו — הכל
בזול  7העולם הזה מדווח על מר
כז האופנה החדש כ
דרום תל־אכיב —
השדירה השביעית של
0
שבזי.

מדורים קבועים:
תשקיף
כמדינה
אתה והשקל
הנדון — תנועה שכזאת
מיכתכים
תשבץ
הורוסקופ
עולם קטן — בריטניה־ארגנטינה,
ארצות־הברית וזימבאבווה
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האמריקאים למדו לחיות עם תופעה חדשה :
מהגרים מישראל .ירחון־יוקרה אמ
ריקאי הקדיש להם כתכת־ענק,
שנכתבה כידי יורדת .זוהי ״ישראל
הקטנה״ כאמריקה.
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נות שיצאו בעריכתי ,לא היו שניים הדו 
מים זה לזה בעיני .כמו תינוקות ,הם
שונים איש מרעהו.
אך יש ענייני-יסוד ,שאינם משתנים.
הם נוגעים לייעודו של העולם הזה.
בשבוע הזה ,שבו ענני־המילחמה הקוד 
רים התקבצו מעל לראשינו ,מזדקר שוב
כמיגדלור הייעוד העיקרי שייעדנו לו
מלכתחילה *:המאבק על השלום.
הקבוצה שקיבלה לידיה שבועון זה בע־
רב־פסח  1950היתד ,מורכבת כמעט כולה
מחיילים קרביים ,שהשתחררו זה עתה
מצה״ל .אני עצמי קיבלתי את הכסף שהיד,
דרוש לקניית העיתון)כ־סססד לירות( מהכ 
נסות ספר־המילחמה שלי ,בשדות פלשת
 , 1948ומהלוואה ממישרד־ד,ביטחון ,שהיי 
תי זכאי לה כחייל־משוחרר פצוע־מילח־
מה.
כחיילים קרביים -אחרי מילחמה שנמשכה
יותר משנה ,אשר מוראותיה עוד עמדו
לנגד עינינו ,היה ברור לנו כי המאבק
למען השלום יעמוד בראש כל מאמצינו.
החלטה זו טריה ונחושה השבוע כפי שהי 
תר ,בשבוע הראשון.
היעד השני היה להיאבק על דמות המ 
דינה שהקמנו זד ,עתה ,ועל דמות החיים
בה .מאבק זה פשט צורה ולבש צורה בלי
הרף .כיום מתרחשים במדינה דברים שלא
עלו אף בדמיון הפרוע ביותר לפני 32

נלו ו ה ש ל
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מעל לכל היעדים עומדת ,כמובן ,החו 
בה לחשוף את האמת ,כל האמת .גם מב 
חינה זו לא סטינו ,כמדומני ,אף בצעד
אחד ימינה או שמאלה.
הוכחנו שאין סתירה בין אמירת־האמת
ובין דבקות באידיאלים מוחשיים מאוד.
הייתי משוכנע לפני  32שנים ,כשם שאני
משוכנע כעת ,כי עיתונאי שהוא ״עיתונאי
בלבד״ ,שאינו חש במעורבות עמוקה במת 
רחש בחברתנו ובמדינתנו ,אינו עיתונאי
כלל ,אלא עיתוזנאי )לא במיקרה ,זהו אחד
המושגים שנולדו בסדנה הלשונית של
העולם הזה(.

ה ש ער  1ז א ת 1די :

אנשים כעולם
אנשים
יומן אישי -

סליחה מהדרוזיס,
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