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 הוא :אחד בדבר הצליח דנקנר אמנון
 העדתית, הבעייה על סוער ויכוח ■יעורר

ה העדתיים. הסטראוטיפים על לפחות או
 שולחן ליד וגם מקום, בכל סער וויכוח

המערכת.
 קריטריונים אין הזר• העולם במערכת

הכי קובעים עובדים. קבלת לגבי עדתיים
 מעניין כך משום בילבד. האישיים שורים

 מצב כאן נוצר האחרון בעשור כי להיווכח
 הם חברי-המערכת כמחצית איזון: של

 במיני ארצות־ערב. ויוצאי ספרדים עתה
 סיטון, אברהם עומד בראשה אשר הלה,

 ללא־ מוחלט שילטון יש יוצא־מצריים,
זה תהליך עם בבד בד (אגב, אשכנזים.

רבה...״ בהתפלאות ״קראתי

 במערכת הנשים שיעור לגמרי גם השתנה
מוחלט.) רוב עתה מהוות הן ובמינהלה.

 אז היה שעורכו זה, שבועון עמודי מעל
יימשך. בוודאי הוויכוח קיסרי. אורי

טעות סליחה,
בהגינות

 יאסר עם האחרונה פגישתי בעת
 עוזרו, אלי פנה ינואר, בחודש ערפאת
 שקור בגליל. סח׳נין כפר בן שקור, עימאד

 הטייס עם בביירות שהתיידד האיש הוא
 שאלה. בפיו היתד. אחיעז. אהרון השבוי,

 שבו במעריב, במאמר קשות הושמץ הוא
 סוכנים המגיים מחבל הוא כאילו נאמר

לעשות. מה אותי שאל הוא באירופה.
היש העיתונות בעיות. שאין לו אמרתי

 היא שבה, הבדלי־הדיעות כל עם ראלית,
 חופש־הבי־ בה ושורר ליברלית, עיתונות

 כל את מחייבת העיתונאית ההגינות טוי.
 על־ המותקפים לאנשים, להניח העיתונים

 מיכתב־למערכת. בצורת להשיב ידם,
 זכות להעניק מעולם סירב לא הזה העולם

 על־ידינו מותקף עצמו את שראה למי זו
 דומה נורמה כי בטוח ואני שלא־בצדק,

במעריב. גם קיימת
ב העברית האוניברסיטה חניך שקור,

 נייר־הכתיבה מבלוק דף ביקש ירושלים,
 בכתב עברי מיכחב בו־במקום וכתב שלי,
ידו.

:לשונו וזו
שלום, מעריב למערכת

 ב־ שפורסם מה רבה בהתפלאות קראתי
 בדצמבר השניים יום בגליון עיתונכם

1982.
הפל המחקר מרכז על לכתבה כוונתי

שמי. בה הוזכר ואשר בביירות, סטיני
 המסעות שבכל יודעים שאתם לי נדמה

 באירופה, רק ולא באירופה, עושה שאני
ב עושה ואני לעשות, מה הרבה לי יש

 כל בין ואין לעשות. שיש מה כל אמת
 ובמיוחד סוכנים, גיוס מסעותי מטרות
 במילת מהשתמשותכם משתמע אשר במובן

״סוכנים.״
ומאי — להתקשר ניסיתי פנים, כל על
 ממעריב, לימור יחיאל לידידי — רופה

 את להביע נאלצתי בידי עלה וכשלא
אבנרי. מר חברי באמצעות בכתב הנ״ל

רב, בכבוד
שקור, עימאד

18.1.1983.
 דנקנר של דבריו כי טיבעי כן על היה

 אך נרגש. ויכוח המערכת בישיבת יעוררו
 דווקא. עדתי מפתח פי על התנהל לא הוא

 דנקנר של גישתו על חלקתי שאני בעוד
 לי ״יש במאמר זו דעתי את (וביטאתי
 שעבר), בשבוע הנדון במדור אחות!״
 למי־ בת שהיא ישי, שרית עימו הסכימה

 שעלתה יוגוסלביה, יוצאת ספרדית, שפחה
 ביטאה דעתה את דורות. כמה לפני ארצה
 עם שערכה לראיון בהקדמה השבוע שרית

 דיעותיו את לבטא לו ניתן ושבו דנקנר,
).61־59 עמודים (ראה חופשי באופן

דעו־ על חולקים אחרים חברי־מערכת
 ואני חריף, באופן ישי שרית של תיה

̂ווה  מעל דעתם את יבטאו הם שגם מי
זה. שבועון עמודי
 המארוקאים את גלבלום אריה תקף מאז

 ושהיכה ,1949ב־ בהארץ שפורסם במאמר ר
 מאוד מעורב הזה העולם היה גלים, אז

בחריפות לגלבלום אז עניתי זה. בוויכוח

אן עד אר הגעתי כאשר המיכתב. כ
 אותו ושלחתי במעטפה אותו שמתי צה,

 עבר כאשר מעריב. למערכת דחוף באופן
לקו שאלתי שפורסם, מבלי מחודש יותר

האח לוי, רינה בשם צעירה גברת רותיו.
 הודיעה במעריב, המיכתבים למדור ראית

לי. אותו והחזירה יפורסם, שלא לי
 מעימאד סליחה לבקש אלא לי נותר לא

 הנורמות אותו. הטעיתי כי על שקור,
הנו בכל עיתונאית, הגינות של הרגילות

 אינה למותקפים, זכות־התשובה למתן גע
 וכבודם שמם פלסטינים. על בישראל חלה
הפקר. — אלה של

עימאד. מצטער,

:,הסידזו 11111(01003

גוון שד הנשק
 למי ,המחליט הוא הראשי הרכ

ח כספי יוענקו  שהקים פרטית ק
 של כיסאו כשעמד סוחר־הנשק.

כסכנה, גורן שלמה,
 מרכוס לעזרתו באו
 בן־מאיר ויהודה כץ
לשווא♦ אך —
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ירדנה נגד עונוה
 לאד משועשעת היתה חזה עופרה

 היתה ארזי ירדנה התחרות. כל רך
 השנייה הפעם זו ונרגשת. מתוחה
 הראשון המקום את ראתה שהיא
ה כרגע ממנה חומק

מאח קרה מה אחרון•
 תחרות של הקלעים רי
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מאמין אני סוסאוו׳:
€ >

 יכולנו כראמה, של הניצחון ״אחרי
 וכך שהיא, כמות ישראל את לראות

 הכריז מדינות,״ שתי של הפיתרון נולד
בלונדון. באסיפה סרטאווי עיצאם

כנפיים ללא לביא
 פיתוח שר חסיד הוא ארנס כמצה שד־׳הביטחון

שהאמרי־ לביא, הישראלי ־הקרב מסוס
 להמשיך יוחלט אס לו. מתנגדים קאיס

 המטוס יהפוך עצמאי, באופן בפרוייקט
מהקרקע. שימריא לפני עוד לגרוטאה

ויהודייה ווה□■
 שהשתתפו צה׳׳ל מחיילי אחד חאם

 ערבי של כנו הוא במילחמת־חלכנון
 הישראליות ההפגזות כזמן שישב
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 ארצות־ערב, יוצאי נגד עותיו

 הקריירה על
 :ומצהיר שלו,
אלי בעד ״אני
!״ מילולית מות

 דא ..אנחנו
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 נביא
ש בר ד ונ
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מא סביבו קיבץ מחרה,
 ו... התפרסם רבים, מינים
 כשהורשע השבוע, נשכח.
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