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 אותם לראות שצריכים מאורעות יש ^
 כדי אותם, להריח אותם, לחוש סמש,
האמיתית. משמעותם את להביו

 הוא מביירות. אש״ף אנשי פינוי כזהו
להש בהתאם אחרת, או כך להתפרש יכול
 מהותו את אך קדומה. לדיעה או קפה

 תפקידו במקום. רק לראות ניתן האמיתית
 זה, לשם הראוי האמיתי, העיתונאי של
 הבלתי- הרשמים את בליבו לצבור הוא

 מילים לשפת אותם לתרגם אמצעיים,
 קוראיו לציבור אותם ולהנחיל ותמונות,

 אינו ואם זאת, עושה אינו אם צופיו. או
 עיתונאי הוא אין זאת, לעשות מסוגל

 שטיפת- של סוכן היותר לכל אלא כלל, -
מוח.

לעבור
למערב

ם שו ל מ  לצוות השבוע התלוויתי ב
 בביירות. הפינוי את שסקר הזה. העולם
לר ניסיתי בנמל־ביירות, גג על עמדתי

להרגיש. להתרשם, אות,
 מופיעים שלי והרשמים הצוות רישמי

 מחדל כולל גם הסיפור אך זה. בגליון
באשמתנו. שלא — גדול

 הישראלי הצוות היה הזה העולם צוות 4
 למערב־ להיכנס היה יכול אשר היחידי 1

 את בלתי־אמצעי באופן לסקר ביירות,
 הטקסים — הפינוי של העיקריות הסצינות

 לפני צילמנו (שאותו המופצץ באיצטדיון
 במערב־ביירות), ביקורנו בעת וחצי, חודש

 ממישפחו־ המתפנים של ההמונית הפרידה
לדרך. היציאה תיהם,

הדב את ושמע ראה הישראלי הציבור
 הטלוויזיה וזר. שני מכלי רק אך רים.

 ספורות דקות במשך שידרה הישראלית
 לטרוח (מבלי זרים צוותות של דיווחים
 הפלסטינים שאמרו הדברים את לתרגם

אלה.) בקטעים
 הדברים את לשמוע עדיף היה לא האם 4

 שצוות עדיף היה לא האם ראשון? מכלי
 את ידווח במקום, נוכח יהיה ישראלי
 ללא האמיתיות׳ הנימות את יקלוט ■האמת,

אחר? או זה בכיוון תעמולתיים קישוטים
 דמוקרטי מישטר שולט שבה במדינה

 האזרח כי הכל על מוסכם ושבה אמיתי,
חיו היא התשובה הכל, את לדעת צריך
עירעור. או ספק ללא בית.

 העולם צוות היה יכול לא מדוע כן, אם
 לבדו הוא שרק זו, שליחות למלא הזה
? למלאה מסוגל היה

:הסיבה זוהי
 להגיע יכולים ישראליים כתבים אין

כא צה״ל. מוסדות באישור אלא ללבנון
 — המוסמך המוסד אל הפעם פנינו שר

 אחרי קיבלנו, — צד,״ל דובר של מישרדו
ל לצאת ההיתר את והיסוסים, עיכובים

המאורע. לסיקור לביירות, יומיים
 שהב- אחרי רק לנו ניתן הדבר אולם

 משטח־השליטה נצא שלא במפורש טחתי *
״בת :המוסמך הקצין כדברי צה״ל. של ^

 או לטריפולי אוניה על תעלו שלא נאי
למערב־ביירות.״ תעברו ושלא לתוניס,

הבטחתי.

 הגג על
ת רו ביי ב

לק מילדותי חונכתי הצער, למרבה
 על עליתי לא תום. עד הבטחות יים

 העולם שצוות ספק לי שאין אף אוניה,
 אש״ף אנשי את ללוות היד. יכול הזה

 למערב- נכנסנו לא לקפריסין. באוניה
 לבוא ה״תר לקבל שיכולנו אף ביירות,

למחזות־ד,פרידה. עדים ולהיות לאיצטדיון
 עברתי מאוד. רב היה שהפיתוי אודה

 היתד. הדרך סמעאן. גאלרי מעבר ליד
 את לעבור פשוט ויכולתי למעשה, פתוחה

שה שונות, מארצות עיתונאים הקווים.
 אצלם עורר ערפאת יאסר עם שלנו ראיון

 ואף — לי הציעו מיקצועית, התפעלות
 החלק אל אליהם להילוות — בי הפצירו

 כך להשיג קיוו אולי העיר. של המערבי
לעצמם. סקופ

 צוות על־ידי רואיינתי דקות כמה במשך
 ה־ בחלק אלכסנדר, מלון גג על אירופי
 המפריד; הקו ליד העיר, של מיזרחי
 ואת המוסיאון את לרגלי ממש וראיתי
 לעבור יכולתי המערבית. ביירות רחובות

 דרך ולחזור דקות, בחמש ברגל, הקו את
והנמל. האיצטדיון
 להיות היה יכול זה עיתונאית מבחינה

 היה זה מיקצועית, מבחינה עולמי. סקופ
הא הדיווח את הישראלי לציבור נותן
הת אשר על היחידי והבלתי־אמצעי מיתי
ה בביירות שעות, באותן באמת, רחש

 שם הפלסטינים ובקרב בכלל מערבית
 של מפיהם לשמוע יכול הייתי בפרט.
הפינוי. ערב הערכותיהם את אש״ף ראשי
שהב מה שהבטחתי מפני נמנע, זה כל

 חמורה טעות זאת היתד, לדעתי, טחתי.
 מוכיחה היא כזאת• הבטחה ממני לבקש

 חופש- שה ממישטר ;רחוקה ישראל כי
פורמאלי. מחופש להבדיל אמיתי, עיתונות

 עיתונאי של פעולתו אם השאלה
 מיל־* בשעת קווים חציית — אלה בנסיבות

 או חוקית היא — תפקידו בתוקף חסה
 צה״ל שילטונות של מעניינם אינה לא

בית־המישפט. יש כך לשם ושר־ד,ביטחון.
 בית־ יימצא שלא לחלוטין משוכנע אני

עי שירשיע במדינת-ישראל אחד מישפט
 מכיר אני תפקידו. מילוי בעוון תונאי
 השתתפתי כחבר־כנסת, — החוק את היטב

 שהותנו כי לגמרי בטוח ואני — בתיקונו
לע כדי וחצי, חודש לפני במערב־ביירות

 חוקית היתד, ערפאת, יאסר עם ראיון רוך
 הישראלי החוק את ותואמת לחלוטין,

 אילו גם נכון היה 'זה וכלשונו. כרוחו
 אני כאיש־ציבור. ערפאת עם התראיתי

 כך. סבורים התביעה מוסדות שגם משער
 הועמדתי -לא מדוע להסביר קשה אחרת
 כולה העולמית העיתונות למישפט. עדיין

 מה לראות כדי זה, למישפט ממתינה
 במדינת־ישראל. חופש־העיתונות של טיבו

מ נובעת אינה בביירות פעולתי הגבלת
 כל בלי נובעת, היא מישפטיים. חששות

 אראה שמא שר*ד,ביטחון של מפחדו ספק,
 יקשו אשר לרוחו, שאינם דברים ואדווח

 המוחצת המדינית מפלתו את לתאר עליו
 מפואר, כניצחון הנדון) (ראה בביירות
האישית. לחוכמתו סופי וכאישור

שער כתבות מי ת ת:הקד ב ת שער כ :האחור■ ה

חוקי גשולשהפיוו■
 ■התייצבו אש״ף חיילי נמנע, הטבח

 גג מעד האונייה• על ועלו בשורות
 הזה העולם צוות צפה כגמל, בניין

הלוח פינוי כראשית
 מתוך הפלסטינים מים

הנצו ביירות מערם
סרה•

 את שדו כחדר־השינה מצא הבעל
 מבית־ ביקש הוא אשתו• מאהב

 השופט אך אותו, לגרש המישפט
 בסביה בווילה :קבע

 לשלד מקום די יש
י שה

 השידבית
מקום בנד

 כוחן הזה העולם
 מיס־ מהימנות את
 ה״סי־איי־אי״ מכי

 שנתפסו
בטהראן.

13ודו00א1.
בביירות

 שרון, אריאל טל
 ביציאת רצה שלא

 וניסה אש׳׳ף אנשי
 הרגע עד בה לזזבל

 בהנדון— האחרון
אמרי. אורי של

תרוחות לג פ םמ- דמי
ת1ובריא

 יהודית הקולנוע שחקנית
 כוקיי- שהיא טוענת מילוא

 קשר מת
 יצורים עם

ה מהחלל
חיצון.

.יאל־על״
 דתעו־ חושפני בראיון

 גבי מספר הזה ם ל
העוב ועד איש זדצסן,

ואומר: דים
להח ״אין
 צידוק לטה

מוסרי:״

ך חו ם מ ד
 מנת־ כל שנורית, ירייה כל

 רווח מביאים שנצרכת, קרב
מיש־ למפקי

רד־הבטחון.
ירווי כנוה

? חו

שוועה תמונת
 זיע־ הידיים קטוע התינוק תמונת

 מישרד־הבריאות העולם. את זעה
 ״רק״ הוא ידיים, יש שלילד הודיע
ש הצלם אך נכווה,

 :טוען אותה צילם
 שני כין כילבלו ״הם

״1 התינוקות

מחיר בכל פרסים להשכיר בגד
 השופטים :לוקארנו מפסטיבל מדווחת פיינרו עדנה
 וההנהלה הפרס, את להעניק סירס

!אנתם החליפה

0
 :כישראל חדשה אופנה
 העשי המלתחות כעלות
 משכי־■ רות —

 כי- את רות
גדיהן•

במישפוזה מנות
 לכ״ארי רונית החוקרת

 והלם־ נפגעי כי קובעת
 עלולים קלב —

לכע־ להפוך
מכים. לים <111■

מזער!״ קורבן ״אני
 בנם נחלצה כי טנענת קרקע בקומת הגרה צעירה

 המישטרה אך מינית, לתקיפה מנסיון
מתרגשת. אינה

□ רי דו ם: מ עי בו ק
48 אומרים הם מה 4 כמדינה
50 תמרחלת רחל 10 תשקיף
54 לי־לה־לו 13 אנשים
50 כלכוטק 15 בלונים

אנוור בן־אמוץ, דן - נייר של נמר וג׳יי־אר, גולדה על - אישי יומן
64 כנעני ויעקב כהן ישראל סאדאת, 17 הגרמני גבע ועל במישפחה גוי על
66 שנה 25 לפני השכוע 23 בתולה מזל — הורוסקופ
60 שידור 24 מיכתכים
70 ובירדן בישראל - שידורים מדריך 26 תשכץ
74 ישראל לילות 30 מסים 76ואלכס חסן סאנה — פורום קטעים 30 קטן עולם
70 והשקל אתה 41 ושם עוכר חשבון

-  3 2346 הזה העולם




