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הזה, העולם של קיומו *מנות ככל
ה במרכז שלו עיתונאי מיבצע עמד לא

השבוע. שקרה כפי העולמית התעניינות
 הטלוויזיה בתחנות העולם, כל בעיתוני

 על דווח שפות. וחמישים במאה והרדיו,
 העולם לצוות ערפאת יאסר שהעניק הראיון

 של המיבצע עצם קו־האש. את שחצה הזה,
 הצלמת ישי, שרית הכתבת — הצוות

 חזית־מילחמה שעבר — ואני סרגוסטי ענת
 חשוף כשהוא קרבות, בה נערכו שבו ביום

 עורר הצדדים׳ משני שוחרי־ירי ללוחמים
ה כמיבצע התקבל הוא חזקות. תגובות

 העיתונות של המסורת מיטב את תואם
החופשית.

 העובדה תשומת־לב עוררה פחות לא
 של בהיסטוריה הראשונה הפעם שזוהי
 לצוות ראיון העניק ערפאת שיאסר אש״ף

יש עם בכלל שנפגש ואכן, — ישראלי
 ישראלים עם שלו היחידה הפגישה ראלים.

קומוניס־ ח״כים שני עם באקראי, היתה

 מאשרת היא בכלל. הישראלית דמוקרטיה
 תמיד: לייבובי׳ך ישעיהו טען אשר את

 יוביל ממנו■ שנובע ומה הכיבוש, שהמשך
 ו־ בישראל הדמוקרטיה לחיסול בהכרח

 ואולי — זוחלת דיקטטורה של להיווצרותה
זוחלת. לא־כל-כך

 דראקוני חוק ביטחץ־המדינה, חוק לפי
ת כמוהו, שאין ר ת ה עם פגישה מו
 וכאשר סבירה, סיבה לכך יש כאשר אדיב

בביטחון־המדינה. לפגוע כוונה אין
 יותר סבירה סיבה בכלל תיתכן האם

 ? עיתונאי ראיון מאשר כזאת לפגישה
 כשאני כעיתונאי, ערפאת יאסר אל הגעתי
 ממשלת־ישראל. של כרטיס־עיתונאי נושא

 שניתנו הסידורים במיסגרת לביירות נסעתי
 שתי בליודית צה״ל, מטעם לעיתונאים

 מיקצועי- הוא עניינן שכל חברות״מערכת
 מאוד המיוחדות הנסיבות למרות עיתונאי.

 בלתי־ גינונים עימן שהביאו הפגישה, של
 ראיון זה היה הרי התרגשות, של רגילים

אחר. ראיון ככל עיתונאי
 — בביטחון־המדינה לפגוע לכוונה אשר

ה לביירות הגעתי לא מגוחך. זה הרי
 אורגנה הפגישה בסוד. במחתרת. מערבית

 עצמו אש״ף דובר רגילה. עיתונאית בדרך
העולמית, לעיתונות הודעה עליה מסר

הראיון״ אחרי (משמאל) וסרגרסנוי (מימין) ישי
פרועות השמצות של מט

 ואילו בינלאומית. בוועידה בסופיה, טיים
 שנקבעה יזומה, פגישה זאת היתה הפעם

ה הכוחות שבשליטת אדמה ועל מראש,
 מילחמה, של בעיצומה אש״ף, של צבאיים
מאוד. ממושכת לשיחה
 על ממשלת־ישראל של תגובתה אך

עו התעניינות עוררה זה עיתונאי מיבצע
 הראשונות התגובות כבר נוספת. למית

ב השוביניסטים הפאראזיקים חבורת של
חו רודפי־פירסומת — ובכנסת ממשלה
ב דבר לעשות מסוגלים נ שאינם לניים,
 במקום עורם את סיכנו לא שמעולם* חייהם,

 מסתכמת יכולתם שכל כדורים, עפים שבו
 לתדהמה גרמו — בלתי־פוסקת ברברבנות

 אלה ראשונות תגובות שמעתי עולמית.
 שובי לפני עוד צידון, ליד במכונית,

 בערב מאוחר הביתה הגעתי וכאשר ארצה,
 מכל טלפוניות קריאות לי המתינו כבר

 ימים. שלושה במשך מאז. העולם. רחבי
 תחנות־ ועשרות לרגע, שובת הטלפון אין

 כדי הרף, בלי מתקשרים ועיתונים שידור
 אותי יביא העיתונאי תפקידי אם לדעת
לכלא.
 מוצדק בזילזול להתייחס היה אפשר אם

 לאומניים, סקנדליסטים של זו לכנופיה
 אול- אהוד כהנא, מאיר מודעי, יצחק —

 פסיכו־ ספק ואחרים, קאופמן חיים מרט,
 כך לא הרי — דמאגוגים ספק פאטים,
 ממשלת־ של לעמדתה להתייחס אפשר

 בישיבת־הממשלה, בעניין דנה היא ישראל.
הטי היא רשמיות, הודעות פירסמה והיא

 ממשלתיים פקידים של קבוצה על לה
 הבלתי־תלוי. המישפטי היועץ רק (ולא

 נעברה אם ״לבדוק״ בחופשה) הנמצא
 ולהעמיד אותי לעצור מאיימת היא עבירה.

בביטחון־המדינה. פגיעה בעוון לדין אותי
 מבחינה גמורה שטות רק אינו הדבר

 אלא — מייד שאסביר כפי — מישפטית
 החמורה הפגיעה את מהווה גם שהוא
 אי־פעם שנעשתה בחופש־העיתונות ביותר

 לא חדש דף פותחת היא במדינת״ישראל.
ה לגבי אלא חופש־העיתונות, לגבי רק

 בכל לארץ. לחזור שהספקתי לפני עוד
 ערפאת יאסר ומלבד מלבדי נכחו השיחה

 המערכת של נוספות חברות שתי עצמו
 השיחה כל ערפאת. של פמלייתו ״וחברי

ב הוסרט אף וחלקה ברשם־קול, הוקלטה
גרמני. צוות ידי על טלוויזיה

 במדינת־ישראל אחד שופט יש ה^ם
 ״כוונה היתד, אלה בנסיבות כי שיאמין
ה שדורש כפי ■.בביטחון־ו׳,מדינה״ לפגוע

י חוק
 הזאת הפרשה לכל מתייחס שאני בעוד
 בחיי התרגלתי כבר — מסויים בזילזול

 אבירי של כאלה בלתי־שפויות לתגובות
 וענת ישי שרית הרי — הלאומנות

 אומץ־לב גילו הן ממש. מזועזעות סרגוסטי
 בלתי־ אישי סיכת של בתנאים בלתי־רגיל

 לקריאת ומעבר התפקיד לצו מעל רגיל,
 היה ואילו לצל״ש, ראויות שתיהן החובה.

 תחת לזה. גם פרס־פוליצר, בארץ קיים
 למעשהי שותפות עצמן את מצאו זאת

מטורפות. השמצות של מטר במרכז בגידה
 של הזה ביב-השופכין המזל, למרבה

 קיבלנו למדי. מצומצם אויבי־ד,דמוקרטיה
 בכתב ברכות מאוד הרבה אלה בימים

 התייצב הישראלי ׳הציבור מיטב ובעל־פה.
 עימו ויחד — חד־משמעית בצורה לימיננו,

כולו. בעולם כלי־התיקשורת כל
 :מאוד פשוט העניין דבר. של בסופו

 בלי מורא, בלי — תפקידנו את עשינו
 הזה. העולם קיים כך לשם משוא־פנים.

מישני. הוא השאר כל

אבנרי, אורי ישי, שרית :מימין *
 טמאד של בנותיו שתי ערפאת, יאסר

סרגוסטי. ענת שקור,

: שער רי שערקדמי :אחו
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אכנרי. אורי הזה העודס לעורך יוני
הכר אומר: ערפאת

רו ואנו כישראל, נו
פלסטי כמדינה צים
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ת מעבר לו בו לג
הגבו את חצה הזה העולם צוות
 וחדר הלוחמים הכוחות שכין לות
 כיצד המערבית. ביירות תוך אל

 כעיר החיים נראים
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יש להתקפה שם כים
£ ראלית
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 של שמירה תהת ביירות, במערב
 ישי שרית מראיינת ׳׳ף, אש אנשי

כידי השבוי הישראלי הטייס את
 אהרון הפלסטינים.
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 לשתוק. שלא החליטו
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 מה ומספרים מות,
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הזאת.

הדומם הקול
ה על המוזר הסיפור
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מיותרות.

במילחמה אגני□בדור
וסרטו׳
 ה• הייטראלים

 הגיעו ראיטונים
 העתיקה לעיר

 מצפון כיכלוס,
 צוות לכיירות.

 סייר הזה העולם
 היפהפיה כעיר

 לא שהמילחמה
אליה. הגיעה
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 את לעכור לכדרניות אסור מדוע
 זוהר) אורי עשה מה הגבול?

הי איינשטיץ? אריק היה איפה
יר יפה הופיעה כן

ה על כתכה קוני?
והחיילים. בידור

בכלא קרב
 לזה־ טוענים הפליליים האסירים

 הכיטחוניים. כאסירים היא אשמה
 כקטטה התחיל שהכל טוענים אלה
לסו גם שניים. כין

 מה גירסה. יש הרים
 ככלא למהומה גרם

? רמלה

אופנתי הכל
 האדם את עושה הכגד

 את עושה האכיזר אך
 הזה וכתחום הכגד,

הולך. הכל
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נאש ארכיב, אורית

לל עשויה כרצח, מת
ה וידויה כבלא. דת

האסירה. של אישי

בניריודק צלם
 ד־ שנסע צלם־האופנה בן־גד, ספי

ולע . ללמוד נידיורק
 הכוב־ על מספר בוד,
הדוגמ עולם של כים
סנות.
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 הכלל. מן יוצאים צים
 כסיד* נוספת כתכה

רה.
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