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 את כשחקר !הרומאי, הנציב פילאטוס,
הנוצרי. ישוע פרשת
 בני־האדם, את זו שאלה רודפת מאז

העיתונאים. את ובמיוחד
 למסור :ישיבו פרימיטיביים עיתונאים

 אך העובדות. את למסור פירושו אמת
 הגדול את מהוות העובדות דווקא לפעמים

שבשקרים.
 לשפוך מבלי כפשוטן, עובדות למסור

 הדרוש המידע את ולספק אור עליהן
לשקר. סיוע לא־פעם הוא להבנתן׳

 מלאכת
רמייה

א: מ ג דו ר ל ש שהצ העיתונאים, מי
השקר נגד הגדול למסע לאחרונה טרפו

 הגל על והרוכבים שרון, אריאל של נות
 מגנים המוסרית, ההתעוררות של הגואה
 ואנשיו שרון של הודעותיהם את עכשיו

המילחמה. במהלך
 הפ־ שאחרי העובדה על מצביעים הם

 חיילים רבבות שמעו הראשונה סקת־האש
 ״המחבלים כי ברדיו ארוכים ימים במשך
 עיניהם במו ראו הם כאשר באש״, פתחו
 פקודה קיבלו החיילים גס. שקר שזהו

 כביש על להשתלט כדי באש לפתוח
 הפסקת- של הפרתה תוך ביירות־דמשק,

 בשר- שלהם האמון התערער כך האש.
 הפוגעות לתופעות הזרע ונזרע הביטחון,

במערכת־הביטחון. קשה עתה
 עשו מה :לשאול מותר אך נכון. זה

 הרי ? ההם בימים הנכבדים העיתונאים
 והטלוויזיה הרדיו העיתונאים, הודיעו אז

 ״המחבלים כי שעה) בכל (והרדיו יום מדי
 הפסקת־האש״, את הפרו הסורים) (או

שקר! שזהו היטב ידעו שכתביהם למרות
 את עשו כי יכחישו האלה העיתונאים

 העובדות. את ״מסרנו רמייה. מלאכתם
 וצה״ל הממשלה שדוברי היתה העובדה
 את הפרו והסורים המחבלים כי הודיעו

הפסקת־האש.״
 מסרו אבן הרשמיים הדוברים נכון. זד.

 בגדר היתד. כלשונן ומסירתו אלה, הודעות
המ עיתונאי, האם אך עובדות. מסירת
 כי ביודעו כידיעות, כאלה הודעות פרסם

 האומר עיתונאי הוא הודעות־שקר, הן
העיתו עורכי כל אשמים שמא או אמתי

 הודעות שמסרו והטלוויזיה, הרדיו נים,
לשקית כשותפים מהן, להסתייג מבלי אלה,

 הודעות על להגיב מתפקידי זד, ״אין
 ״אנחנו כזה. עורך לך יגיד רישסיות,״

 ממשלתית הודעה העובדה. את מוסרים
 את להעיר מתפקידי זה אין עובדה. היא

 עיתונאי אהיה לא אחרת עליה. ד,עדותי
אובייקטיבי.״

 כזאת פורמלית אובייקטיביות לדעתי,
 פיה על הנוהג והעיתונאי מזוייפת, היא
 העיתונאי, על סומך הציבור כי שקרן. הוא

שימ המציאות, את והיודע בשטח המצוי
 האמת את ולצופיו למאזיניו לקוראיו, סור
 נמנע הוא אם אותה. יודע שהוא כפי

שתי בעצם — חותם הוא כן, מלעשות
הסזוייפת. העובדה על — קתו

אמת ״ה
שקר״ היא

ע שבו  מאלפת דוגמה דגו סיפק ה
 הגדול השקר היא ש״האמת האומר לכלל

ביותר.״
בבית־כנסת. מעשה־זוועה בוצע ברומא

2354 הזה העולם

 פושעת. בהתנקשות יהודים ונפצעו נהרגו
מס בישראל והרדיו הטלוויזיה העיתונים,

 מנהיגים של הודעות בליוויית כך על רי
 גאץ־הדור כמדומני, (ובראשם, ישראליים

 במישרד־ ״חוגים״ ואחריו פת, גידעון
 את שהטילו דווקא), מפ״ם ומוסדות החוץ

אש״ף. על האחריות
מאוד. מתוחכמות היו ההודעות מן כמה

 בפירוש להגיד מבלי אש״ף את תקפו הן
 או הקורא אך המעשה. את ביצע הוא כי

 בפילפולים, עוסק שאינו הנורמלי, המאזין
 הוא אש״יף אכן כי הרושם את קיבל

הזוועה. את שביצע
 האלה הודעות שמסרו העיתונאים כל
 הוכחה. של שמץ זו להאשמה אין כי ידעו
 ידע בעניינים שמצוי מי כל כן, על יתר
סבירות. של שמץ גם אין זו לטענה כי

 ברומא, עתה זה ביקר ערפאת יאסר
 מתון כמנהיג בכבוד־מלכים, שם והתקבל
 הוא הסיכסוך• של מדיני לפיתרון השואף

 וראשי נשיא־המדינה האפיפיור, עם נפגש
החשובות. המיפלגות

לטר בא מעשה־הזוועד. כי לגמרי ברור
 מדוע אחרת, הזה. הגדול ההישג את פד

 ברומאן ודווקא זו, בשעה דווקא בוצע
הממשל הדוברים של המיידית התגובה

 אש״ף, את שהאשימו בירושלים, תיים
 אש״ף דובר ואילו בעליל. כך על מעידה

 רבות שפעל אדם חמאד, ניסר ברומא,
 אנשי־אש״ף עם ישראלים להפגיש כדי

 מייד מסר פומביים, ובכינוסים בוועידות
 נימר את מכיר (אני גינוי. של הודעה
 היתה הודעתו כי ספק לי ואין היטב.
 הודעת־גינוי פורסמה מכן לאחר כנה.)

עצמו. ערפאת מפי
 אין ז המעשה את ביצע מי כן. אם
 יש כי לדעת כדי גדול, גאון להיות צורך

אפשרויות. שתי רק
 אנטי־שמית קבוצה על־ידי שבוצע יתכן

 שאבו המערבי העולם רחבי בכל מקומית.
ה אנשי (רובם המיקצועיים האנטי־שמים

ההתמר מן עידוד ביותר) הקיצוני ימין
 במח־ מעשר,־הזוועה על העולמית מרות

 מנד על ביקורת של באווירה נות־ביירות.
ישרא של הידידים שגדולי שלת־ישראל,

 פירות־ גם משגשגים לה, שותפים לים
כאלה. באושים

 :השניה האפשרות יותר סבירה אך
 של אירגון־הטרור על-ידי בוצע שהמעשה

 חומם באש״ף, לוחם זה אירגון אבו־נידאל.
 ביצע הוא וחבריו. ערפאת את לרצוח
 שהיו מעשי־זוועה, של ארוכה שורה בעבר

 את שביצע הוא בתי־כנסת. נגד מכוונים
 בלונדון, הישראלי בשגריר ההתנקשות

 הנכון ברגע בדיוק שרון לאריאל שסיפקה
 לפתוח לו דרושה שהיתר, האמתלה את

ללבנון. בפלישה
נס גורמים בשליחות פועל אבו־נידאל

במי שירתו כד, עד מעשיו וכל תרים,
 גם ממשלת־בגין. של המטרות את שרין

 לחבל כדי הנכון ברגע באה ברומא הזוועה
 ממשלת את ולשרת הפלסטיני, בעניין

שהקיצו שוב מוכיח המעשה ושרון. בגין
לזה. זה עוזרים הצדדים משני ניים
״המחבלים״, או שאש״ף, שאומר מי

 בזוועה אשמים הפלסטיני״ ״הטרוריזם או
 אשמים שהיהודים שאומר כמי כמוהו זו,

ישוע. ברצח
 כן, אם זאת. יודע בר־דעת עיתונאי כל
 השקריות ההודעות את לפרסם יכלו איך
המדי וה״חוגים הרשמיים הדוברים של

 הן שההודעות המקודש הכלל בשם ניים״,
 להביע בלי למסור יש ועובדות ״עובדות״,

? דיעה
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:הקיד׳מ■ חעוער כתבת

הילדים תעלומת
הנער
נעלם♦

 מכת־ים סטריקובסקי דויז
 טביעה. :טוענת המישטרה

ש״ חושדים, ההורים
 ש לסוטה קורבן נפל

אלי־ באווה את תקף
.מלו

:!וזיאוחור■ היועער כתבת

ת־ הב א
 ככיתה הסוערות מסיכות״הנשים

השכנים. את הרגיזו הזמרת שד
 עירית דורשת לכן

דיי עד לאסור בעלקא
 הלסביות המישנה רות
הכרות. לארח שלה
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ה מטוסי את לפוצץ מאיימים העובדים
 רוצים השילטון מקורבי הלאומי, מוביל

 חברת־התעופה את לקנות
2  שכל משוכנעת וההסתדרות 0*1

 לפגוע כדי תוכננה הסערה
בה.

ס! די לאונ
לרחו יצאה פמיניסטי, כנס כסיום

 תכעו הן נשים• הפגנת חיפה בות
 כ־ לעכור זכותן את —

 כלא כרחובות לילות
> ,1 1  ו־ אונס, מפני השיט 1

להן. שיציקו כלא

ם ק א פ ס ב
 להוכיח צריבה היתה לאור מנוחה

 אם אכן שהיא למישרד־יהכיטחון
שם־המיש־ כי שכולה, _ ■ _

4^ !  היה כנה 7ש פחה •
משדה• שונה

דימדומ■
שרה מפ

 לחקירת הוועדה מסקנות יהיו אשר יהיו
 על הקץ את יביאו הן פישעי־ביירות,

לשות־ בגין־שרון. ממשלת
 טובות סיבות הקואליציה פי

 מחי ובמערך אותה, לנטוש
עיניים. בכיליון לכך כים

 ■13 מול
המצפון

הפלס הפליטים וסיבלות הלבנון מילחמת
 עניין מחדש מעלים טיניים

 אורי :לשכות שאי־אפשר
 השלבים את מנתח אבנרי

סהמתמשכת. הטרגדיה של
ההברחה

 נורמן רב־פקד נסע האס
 בנימין של ממחלקתו פייט,
 לפצח כדי לשווייץ. זיגל,

ה החשבונות מיספרי את
 ה־ מונעת מדוע ? סודיים

 שמס פירסוס את מישטרה
של

 מבריחי
 הדולרים
©? מישראל

הכפייה
 דומה ,18ה־ בת קורן, טלי

הדוג רוזנבלוס. לפנינה מאוד
 לחעולם מספרת הצעירה מנית
 הקאר־ על הזה

 בת שלה, יירה
תוכ ועל השנה,
לעתיד. ניותיה

כובע? למה
 מושבעים חילוניים אפילו

 לראשם לחבוש נוהגים
 — מה דכר בהלוויות

 סימחטה או כיפה כוכע,
 המוזר דמינהג משומשת.

 כסיס כד אין _
ה־ כהלכה

:יהודית *1©•

גנרלים־סוחרים
 הם חיד־האוויר שד מפקדיט־לשעכר שני

 אלביט נשיא פלד, כנימין : סוחרי־נשק היום
 דיס־ מנכ״ד טודקוכסקי, ודן

 חמישית כתכה קונט־השקעות.
 :המידחסה מרוויחי של כסידרה

0:דמידחמה נדהכים הם מדוע

 מהטה זובין
במעשיהן

לע כאה הפילהרמונית התיזמורת
 שלה הכללית החזרה את רוך

 ולהקת הו, מעשי א ככד
? ^#  ככלא חוללה בת־שגנע 9

^1 1^ רמלה. •
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 שחיה העולם היה זה
ם, יאיר — אומרים הם מה  צ

 חני תורגמן, אברהם מרידוד, יעקב
 ובן־ציון אפלבאוס בועז רימון,
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