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 אני מדוע השבוע אותי ששאלו •היו

 דברי- למבול רב כה בשיוויון־נפש מתייחס
 השבוע שהציף וההשמצות, ההסתה הבלע,

 קמתי לא מדוע נגדי. ישראל עיתוני את
 האשמות, את להזיב השקרים, את להכחיש
 על־ידי שהופרחו החשדות את להפריך

 כינסתי לא מדוע עיתונים? וכמה כמה
 מיתכבים כתבתי לא מסיבת־עיתונאים,

הודעות? פירסמתי לא למערכת,
 לעשות חשק כל לי היה שלא היא האמת

כו•
 הכותבים. מרבית את היטב מכיר אני

 שינאה על־ידי מופעל מהם מי יודע אני
 על־ידי מי בורות, על־ידי מי גזענית,
 משלו. אישיות בעיות על־ידי מי קינאה,

 בפסיכו־אנליזה לעסוק עניין כל לי היה לא
ופרטית. פוליטית

 ששאלו רצון־טוב, בעלי אנשים היו
 הצדדים לגבי הן — לגיטימיות שאלות

 הציבוריים הצדדים לגבי הן האישיים,
הש ערפאת. יאסר עם בפגישתי הכרוכים

 אלה, שאלות על להשיב זה בגיליון תדלתי
 הנדון (ראה החסר את ולמלא להסביר

אישי). ויומן
מיותר. זה גם דבר, של בסופו אך
 — עצמם את המסבירים מעשים יש

 היא כזה. מעשה היתד, הזאת והפגישה
 זה מעשה לקבל אפשר חסרת־תקדים. היתד,

 אותו, לשנוא או לאהוב אותו, לדהות או
 על במאבק היסטורי מעשה בו לראות
 לונדון, של סיימם שעשה (כפי השלום
 לאומית בגידה של מתועב מעשה או למשל)

 ועד הראשי העורך מן מעריב, שעשה (כפי
לנער־השליח).

 כמעשה עצמו. בפני עומד המעשה אך
 נורמה קבע הוא פוליטי, וכאקם עיתונאי

 מאמרי- שכל אחרי ייזכר הוא משלו.
יישכחו. ובעליהם ההשמצה

 השיירה על הישנה הערבית האימרה
זה. במיקרה גם נכונה והכלבים

בים

 ניתחנו שהיא, כמו המילחמה את תיארנו
 פירסמנו (שאותן האמיתיות מטרותיה את

 ליווינו חודשיו), תישעה לפני עוד בהרחבה
 בחזית החייל של במישור המילחמה, את

המדיניות. ההכרעות של ובמישור
 אנחנו כאשר כיום, האמת. את כתבנו

 של השישי הגליון את לדפוס מכינים
 בגאווה להצביע יכולים אנחנו המילחמה,

 לשנות צריכים אנחנו שאין העובדה על
 דיווחינו הראשון. בגליון גם אחת מילה אף
 והוכחו אמת, היו נותוחינו אמת. היו

 יכול בארץ עיתון איזה כנכונים. כולם
. זאת? לטעון
 לגבי החשבון את לערוך יום יבוא עוד
 הישראליים אמצעי־התיקשורת של חלקם

 האווירה ביצירת זו, מילחמד, של בהכנתה
 בהפצת היריב, של דה־הומאניזציה של

 מרגע ההולכים־למות את שליוו השקרים
 כאשר נפילתם. לשעת ועד מעבר־הגבול

 בין הזה העולם יהיה לא זה, חשבון ייערך
רמייה. מלאכתנו עשינו לא הנאשמים.

תודה

הכיזוב
ה ש  ביותר הגדול הסקופ — זו פגי

ה בתולדות ואולי הזה, העולם בתולדות
 האפילה, — בכלל הישראלית עיתונות

 העולם של הדיווחים שאר כל על כמובן,
זו. במילחמה הזה

חבל. — כך על
 נערך היה לולא שגם לטעון מתיימר אני
 במילחמד, בולט הזה העולם היה זה, ראיון

 הר כמו הישראלית העיתונות מנוף זו
עמק. מתוך

 זו במילחמה כתבו עיתונאים הרבה
 מן כתבים — וחשובים טובים דברים
 בכל כמו ופרשנים. בעלי־מדורים השדה,

ה בשטח גם המילחמד, הביאה השטחים,
 והתבן, המוץ בין ברורה להפרדה עיתונאות

 מלחכי־ ובין בני־אדם שהם עיתונאים בין
 לפני המצאנו, (כאשר וכתבלבים. פינכד,

 ״כתבלבים״, העברית המילה את שנה, 30
״עיתוזנאים״.) המילה את גם המצאנו

, אך ן ו ת י ע  מיקרי אוסף רק שאינו כ
 ועורכים, בעלי־טורים וצלמים, כתבנים של

 עצמאית, ישות בעלת עיתונאית יחידה אלא
י הזח העולם היה ד י ח זו. במילחמה י

 הכוללת במערכת שטיפת־המוח, בים
 שהמצאנו (מילה הכיזוב של והשיטתית
 השתתפו שבה במיקרה) ולא זו, במילחמה

 העולם בלט בישראל, אמצעי־התיקשורת כל
בהעדרו. הזה

השקרים. את דחינו הראשון הרגע מן
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הנפולה המילחמה
 מנהל שרון אריאל שר־הכיטהון

 המערכה אחת. שהן מילהמות שתי
 הקרב גם היא מערב־כיירדת על
 כתנועת הירושה על

ה הזרמים על החרות.
ה שמאחרי נסתרים
סהגורליות. החלטות

ס ב ז :אתור■7ו העמוד פו

בניי את ,תחתם
 נהרג רז גופזרטן, יעקב •טל בנו

כ מטיח והוא הבופור, על כקרב
 הפוליטי המימסד פני

כב האשמות והצבאי
 נשמעו לא שעוד דות,

כישראל. כמותן

מאו־וו■
ל כ ש ל דור

מנ עם שוחח אבנרי אורי
ו בלבנון, המארונים היגי
ש האמת את חושף הוא

מו לאן ההכרזות. מאחרי
 דות

 פניהם
של

ס? המארונים

ילקוט

 מערכת על נוסף פרק
 אדריכלי שכנו הכתוב

וא לבנון, המתרה ,מיל
 נגד לא הופנתה שר

 חיילי נגד אלא האוייב
צה״ל
והעם

סכישראל.
והחשבון הפחד

 גיא מלבנון, שחזר המילואים חייל
 ואת הרגשותיו את מתאר לוי,

 ובהפו- הלחימה כזמן מחשבותיו
 .1 את מחניק הפחד גות.

החש את המחשבות.
>בהפוגה. עושים בון 0

ובקשה
בשם - להודות ההזדמנות זוהי

 לכל — ובשמי סרגוסטי ענת ישי, שרית
 ששלחו לעמיתים־למיקצוע, וגם הקוראים,

לימי ושהתייצבו ועידוד, תמיכה דיברי לנו
 המיכת־ המיברקים, מלא. ובפה בגלוי ננו

 הפגישות וגם הטלפוניות השיחות בים,
 מדיברי־ להתרשם שלא לנו עזרו ברחוב
 ואלופי־השינאה, שכירי־העת של הבלע

זעיר. מיעוט המייצגים
 מחוץ־לארץ, באו ממיברקי־הברכה רבים

 בקשה לי יש שם. הנאמנים קוראינו מידי
 המאמרים את לנו שלחו אנא, :אליהם

העולם. ברחבי ראיון־ערפאת על שהופיעו
 הפגישה, על דיווחו בעולם עיתונים מאות

 זה מידע וטלוויזיה. רדיו תחנות עשו וכן
 בעולם עיר שאין לי נדמה לנו. חשוב
 מנו אנא, הזה. העולם של קורא בה שאין

 ושילחו ככתבים־לעת-מצוא, עצמכם את
לב. מקרב לכם נודה החומר. את לנו

 הוא הכתובה המילה של כוח־החדירד,
 אותי מדהים והוא העולם, מפילאי אחד
בבי שוב בכך התנסיתי מחדש. פעם בכל

 בביירות רק לא — בלבנון האחרון קורי
 העיר של המיזרחי בצד גם אלא המערבית,
ובג׳וניה.
 מבני לפניו, שהוצגתי אדם כל כמעט
 העדה של והפוליטית הכלכלית הצמרת

 ואח שמי את ידע והמוסלמית, הנוצרית
 מהולות. היו התגובות הזה. העולם עמדות

 צוות אל שנלווה הפלאנגות, של קצין היה
 שם את שמע כאשר רזין. גילה את שכלל

 יורה ״הייתי :הפליט מייצגת, שהיא העיתון
 .הדגל את שהציג מפני אבנרי, באורי

פרופ ואילו שלכם!״ בפרלמנט הפלסטיני
 בג׳וניה, במסיבה שפגשתי צרפתי, סור

 בולטת, בעוינות הערב כל אלי התייחס
 את פער הוא שמי. את לפתע ששמע עד

 !להיות יכול לא !״לא :וקרא לרווחה עיניו
 (בכלל, בכוח. אותי וחיבק !״אחי אתה הרי
 לדבר שלא חיבוקים). של שבוע זה היה
 ותיק כקורא שהתגלה עצמו, ערפאת על

הזה. העולם של וקבוע
 בפעם כשבאתי דומה, חודיה לי היתד,

 גם בכך שניתקל נראה למצריים. הראשונה
 נגיע כאשר — ובדמשק בסעודיה בירדן,

לשם.
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