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ה ר
 ״מחכ?ים״ על האינסופיים הישראליים הדיכורים מעוררים כמה עד

 שהיא ״דונםכרי״, הקומית כסידרה זה כפרק נראה כעולם ולעג גיחוך
 הסידרה כעל האמריקאית. ,האינטליגנציה כקרב כיותר הפופולרית כיום

 עד המשתמש פוסט״, ״נ־רוסלם העיתץ מן סמייוחד כנראה, התרשם,
 לימין) (משמאל בסידרה פלסטיני. דבר לכל ״טרוריסטים״ כמילה כוש

 ״מה :קצץ :,השיח וסמל. ישראלי קצין אמריקאי, צכאי כתם נראים
המפונים של הסופי המניין את עתה זה ״קיבלנו סמל: סמל?״ עכשיו,

תט ק י ר א מ י ט ס י ר ו ר ט
 הטרוריסטים הפצועים את כולל זה ״האם קצין: המפקד.״ הטרוריסטים,
 הרופאים עם יחד המפקד. ״כן, : סמל ״ > הטרוריסטים מכתי־החולים
 כל מה ״רגע: אמריקאי: כתב הטרוריסטיות.״ והאחיות הטרוריסטים

 פעם עצמו כנין גם היה לא האם ? טרוריסטים עד האלה הדיבורים
 דוחם־חרות.״ היה הוא טרוריסט. היה לא כנין ״מר קצץ: טרוריסט'.״

 3000״ :סמל ״ טרוריסטים? קרובי־מישפחה ״כמה :קצץ ׳׳ 1 ״או :כתם
טרוריסטיות.״ תינוקות ו־ססס? טרוריסטיות נשים

במדינה
י י י4

העם
31״ - ערסאח

— הוצנעה הידיעה
 נראתה שהיא מפני

 המדינה לקברניטי
בכישלץ כהודאה

ביש הממלכתיים כלי־התיקשורת
 ויותר יותר להידמות מתחילים ראל

ובדמוק בברית־המועצות לעיתונים
 כי נאמר אלה על העממיות. רטיות
 במה יותר הרבה מתעניין הקורא
 ש־ במה מאשר בהם, כתוב שאינו

 לומד השורות. בין בקראו *יכתוב.-
 מן המישטר השקפות על הקורא י !

 מן לומד שהוא מכפי יותר החפר
הרישמיות. הידיעות

 על הרבה ללמוד ניתן השבוע
 אריאל בגין, מנחם של מצב־רוחם

ב הדיווח מצורת ועמיתיהם שרון י
ביי מאורעות על ובטלוויזיה רדיו ן
רות. 1,

 השני ביום הניחושים. מסע
ה אשר המאורע התרחש בשבוע

יצי :בדריכות לו ציפה כולו עולם
ה מביירות ערפאת יאסר של אתו

מערבית.
 תח־ נערכה וימים שבועות במשך ^
 זה. צפוי מאורע סביב רות־ניחושים ^

 שרון אריאל כי האמינו בעולם רבים 1
 ואופן פנים בשום לערפאת יניח לא

יט כי ניחשו מביירות. חי לצאת
 כי מתוחכמות, מלכודות לו מין

 העיר תוך אל יחידות־קומנדו ישלח
 ישגר כי ולהרגו, לאתרו כדי הנצורה

 בכביש להרגו כדי אנשי־סלאנגות
 מטוסו את שיירט ביירות־דמשק,

ים. בלב אונייתו את או בשמיים
ל כנראה. האמינו, אש״ף אנשי
 בסוד לשמור ניסו והם אלה, כוונות

 מנהיגם, יציאת של הסידורים את
אי־ שהיה מכפי יותר — עתה שהפך

הפלס התנועה התגלמות — פעם
טינית.
בחשאי, לצאת סירב ערפאת אך

שלו. אנשי־הביטחון לו שיעצו כפי
— בפרהסיה מביירות נפרד הוא
ה ראשי אצל ביקורי־פרידה ערד
 ביקר והדרוזית. המוסלמית עדה

פצו שוכבים שבהם בבתי־החולים
ב התראיין והקרבות, ההפצצות עי

 עלה בבוקר השני ביום עיתונים.
 שם לאתונה, והפליג יוונית לאוניה

 הפרו- המנהיגים אחד עתה מושל
 אנדריאו — בעולם ביותר ■^לסטייים

הסוציאליסטי. |^פאפאנדריאו
ממשלות שתי הגנו ביטחון, ליתר

ה על — וצרפת ארצות־הברית —
 כנראה, האמינו, לא הן גם יציאה.

שרון. של הכוונות לטיב
שלון. כבזל  כל השתקף איך הכי

 הממלכתיים בכלי־התיקשורת זה
ז כישראל
 טהרו* טירטרו ב׳ יום כל במשך

 שעה קול־ישראל. של רות־החדשות
 ומסרו וחזרו ומסרו שעה, אחרי

להמ שאיים אבו-איאד, של הודעה
 אבו־ בישראל. המזויין במאבק שיך

ה אמצעי־התיקשורת אשר איאד,
״סג לו לקרוא מתעקשים ישראליים

 יתר לתת כדי ערפאת,״ של נו
 אינו הקיצוניות, לעמדותיו מישקל

 בסולם־ 6 או 5 מס׳ האיש אלא
 המקורי שמו אש״ף. של החשיבות

 ל־ אחראי והוא חלף, צאלח הוא
 הצהרותיו למרות שרותי־הביטחון.

מומ על־ידי נחשב הוא הקיצוניות,
 סגנו ואילו דווקא. מתון כאיש חים

 אבו־ג׳יה־ הוא ערפאת של האמיתי
המח ראש מירר, חליל ששמו אד,
 שאינו האירגון. של הצבאית לקה

בהצהרות. מרבה
 של השיגרתית שהודעתו בעוד

ענ בפירסומת זכתה אבו־איאד
 מה־ לרוב המאזינים המתינו קית,

 יום אותו במשך דורות־החדשות
 ערפאת. קורות על לידיעה לשווא

 בשתיקה. התעטף ישראל קול
ש הטלוויזיה, רק יוק. — ערפאת

ה ממרכזיות להתחמק יכלה לא
 כמה בערב, לו, הקדישה מאורע,

שלה. המהדורה בראש דקות
אי ישראל מנהיגי כי ברור היה

 מנהיג כי העובדה מן מרוצים נם
ה ימי כל במשך ששהה אש״ף,
 מאחת אף נפגע לא בביירות, מצור

 שרבות אף וההפצצות, ההפגזות
 לפגוע כדי במיוחד נועדו מהן

ש המחבלים״) (״מיפקדות באתרים
להימצא. היה עשוי בהם

כ מביירות, ערפאת של יציאתו
 מעמד שהחזיק תנועה של מנהיג
ב להיראות עשוייה נכנעה, ושלא
ל כסמל ובארץ בעולם רבים עיני

 שגם נראה מילחמת־הלבנון. כישלון
 כי כך. סברו ואנשיו שרון אריאל

 שנעשה לניסיון אחר הסבר אין
 עניין היה כאילו זה מאורע לגמד

יומיומי. שיגרתי,

המילחנוה
,במת<ר. ס״ס,

 אריאד מפני היזהר
 כאשר שרץ,

מוסדת ?עשוה כא הוא
 להשמיע מסוגל מדינאי כל לא
 הסותרות הצהרות שתי אחד ביום

אי כששתיהן — לחלוטין זו את זו
נכונות. נן

 של שר־הביטחון שרון, אריאל
לכו. מסוגל מילחמת־הלבנון.

 שוב. זאת הוכיח השבוע
 בראיון ופצצות. רוחכלב

 האיטלקית לעיתונאית שהעניק
 פא- אוריאנה עתירת־השערוריות,

 דברי־רהב שרון השמיע לאצ׳י,
 כי אמר הוא אינפנטיליים. כימעט

ולטרוריס ערפאת ליאסר ״נתן הוא
 כאשר במתנה,״ חייהם את שלו טים

 וטען מביירות, לצאת להם איפשר
 של רבה מידה עתה מגלים אלה כי

זה. רוחב־לב על כפיות־טובה
 נאם הדברים. התפרסמו שבו ביום

 של אסיפה לפני בניו־יורק שרון
 איגרות- קוני יהודיים, מיליונרים

לע החליט מדוע הסביר שם החוב.
 ד.פצ־ את באוגוסט 12וב־ 11ב־ רוך

 העולם. את שהחרידה צת־התופת,
 ש־ היא סיפר. כך לבדה, זו הפצצה

 להתפנות אש״ף אנשי את שיכנעה
 הושג ההסכם ולראייה: מביירות.

בחודש. 13ל־ 12ה־ שבין בלילה
 כי תפס לא כלל שרון כי יתכן

 אם זו. את זו סותרות הגירסות שתי
 בהניחו אש״ף לאנשי סובה עשה
בהפ צורך היה מדוע — לצאת להם

 כה הם אש״ף אנשי האם צצות?
שעו הבינו לא כי עד מטומטמים,

 לקבל הסכימו ולא טובה, להם שים
 נשים. מאות שנרצחו עד הטובה את

ופלסטי לבנוניים ואזרחים ילדים
ז נוראה הפצצה באותה ניים

 רק ״המחבלים״ שוכנעו אכן ואם
עלי כי מעשה־זוועה אותו בעיקבות

 הדבר פירוש אין האם — לצאת הם
 שהיתה היא ממשלת־ישראל כי

עש לא כן ועל ביציאתם. מעוניינת
לאיש? טובה תה

העוב בחינת ח־לגארים. שני
כו הגירסות שתי כי מלמדת דות

זבות.
 הרבה מוכנים היו אש״ף ראשי

 אחרי מביירות, לצאת כן לפני זמן
 לא ושוב הכיתור עליהם שנסגר

בביי כשהייתם תועלת כל היתה
 באו לא הכבדות ההפצצות רות.

משו היו שהם בדבר אותם לשכנע
 להרוג נועדו אלא מזמן, בו כנעים

 לעזוב שיכלו לפני ראשיהם, את
 על ושלמים, בריאים ביירות את

מורם. בראש ונישקם, דיגליהם
 באה לא מביירות יציאתם ואילו

טו להם עשה שרון שאריאל מפני
ברי לו היתה שלא מפני אלא בה,
 להסתער רצו לא צה״ל מפקדי רה.
 שהיתה פעולה המערבית, ביירות על

 ו- ,חללים של רבות במאות עולה
בממ ולהרג להרס גורמת שהיתר!

שא את תחתיהם קוברים שהיו דים
בעו ולצה״ל לישראל האהדה רית
בישראל. עמוק לקרע וגורמים לם.

 רק היתה באוגוסט 12ה־ להפצצת
 היא התוצאות. על אחת השפעה
ל רגן רונלד הנשיא את הביאה

 אחרי ישראל. על זעם של התקפה
 בטלפון רגן עם דיבר בגין שמנחם
 עוד לו אסור כי הבין יום, באותו

לפי סופית הסכים הוא להתמהמה.
 כבר שגובשו בתנאי־הפשרה נוי,

 האמריקאי, המתווך על־ידי כן לפני
חביב. פילים

 של הוולגאריים דיברי־השחצנות
 הזרה העיתונאית באמצעות שרון,

 שלה, בוולגאריות היא אף הידועה
 שרת, של אכזבתו י*ל יותר מעידים

 מאשר לפינוי, להסכים נאלץ כי על
העובדתי. המצב על

אישים
ם איש שדו ה

 דמ7ח הנבזים הוא
 את א7 אך - אחד

ביותר. הנדר? ומו7ח
אי שני הדעת על להעלות קשה

 מאשר מזה זה יותר השונים שים
גולדמן. ונחום שרון אריאל
ה בסיגנונו שרון, שאריאל בעוד

הש־ השמיע והוולגארי, ברוטאלי

גולדמן ציוני
שלוס אדריכל להיות

 לעיל), (ראה לרוב דברי־יוהרה בוע
ה אחד גולדמן, נחום בשקט נפטר

 ביותר והמתוחכמים הנבונים יהודים
 כשהוא ,87 בגיל הציונות, בתולדות

בישראל. נשכח כימעט
 החלה הציונית שפעילותו גולדמן,

ב הראשונה במילחמת־העולם עוד
 היה מרוסיה, הגיע לשם גרמניה,

 במשך רבות. בשפות מרתק נואם
 רוב את הכיר דורות משני יותר

כ עימם והתרועע העולם מנהיגי
אופוזי היווה הוא שווה. עם שווה
 ראשי־ה־ לכל אינטלקטואלית ציה

 גור- בן מדויד ישראל, של ממשלה
בגין. למנחם ועד יון

 זקן כשהוא ערסאת. בירכת
 מעמדות- ומורחק מושמץ ועייף,

 בשיא ממאבקו. הירפה לא השפעה,
 חבר ביולי, 1ב- מילחמת־הלבנון,

 ראש־המנד מנדס־פראנס, פיאר עם
קלו- ופילים צרפת של לשעבר שלה

יה של הבולטים ממנהיגיה צניק,
 הודעה ופירסם ארצות־הברית. דות

 ההדדית ההכרה בזכות רבת־חשיבות
שלו של הודעה ואש״ף. ישראל בין
מ שתואמה הגדולים היהודים שת

 ב־ מחנה־השלום מנהיג עם ראש
זכ סרטאווי, עיצאם הד״ר אש״ף.

 הריש- בבירכתו היום למחרת תה
ערפאת. יאמר של מית

לאד להיות הגדולה, שאיפתו
 והעולם ישראל בין השלום ריכל

בפ הפלסטיני והעם בכלל. הערבי
הצ כן לפני אך התגשמה. לא רט,
 אנדרטה שהפר מיפעל להקים ליח
הסכם־השילומים חייו: בימי שלו
המערבית. וגרמניה ישראל בין

 בכך אירוניה משום שהיתר. יתכן
 ממש- את לשכנע הצליח שגולדמן

 האומה עם שלום לכרות לת־ישראל
מיל שישה הרגו שבניה הגרמנית

לשכנ הצליח לא אך יהודים, יוני
הפלס האומה עם שלום לכרות עה

 עימה, המילחמות בכל אשר טינית
ה איבד לא דורות. ארבעה במשך
 אלפי כמה אלא בארץ היהודי יישוב

חללים.
 מעיני נעלמה לא זו אירוניה

 כאשר האחרונות, בשנים גולדמן.
 כך על העיר וחולה, חלש היה כבר

ה נשיא שהיה האיש פעם. לא
 שנים. 12 במשך הציונית הסתדרות

העו היהודי הקונגרס את ושחקים
 שהגשים לפני לעולמו הלך למי.

ביותר*. הגדולה שאיפתו את

עיתונות
דחתדז!! ר *גד*• מישהו

 שהוציאה דמסקגות
 מטעם הוועדה

 עיתונאים איגוד־ה
 אך — הריסות היו

.7בערפ ומות7 התוצאות
 של התער יו״ר הוא דולב אהרון

ש בתל־אביב, אגודת־העיתונאים
 (״שטיג־ אבשלום משתייכים אליה

כ הראובני. ועימנואל קור קור״)
 לעשות בדעתו מה נשאל שהוא
 להם ״שאין שנקבע אחרי עתה,

העיתו של הארצי באיגוד מקום״
 שהייתי די ״לא :אומר היא נאים,
 מי הוועדה? של להחלטות שיתף

בבקשה.״ מרמס, לתפוס שרוצה
 דבר, של פירושו מרמס, לתפוס
אפ שבמיסגרתו בתהליך להמשיך

 ה־ את מימוש לכלל להביא שר
)6 בעמוד (המשך

 הזה העולם של הבא בגיליון •
 על אבורי אורי של מאמרו יתפרסם

ז״ל, גולדסן ד״ר

ם ל עו ה ה 23485 הז


