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 אני שטרן. השבועון לעורכי ליבי ליבי,
כאבם. את כואב —י

לפניהם. שעמדו הפיתויים את היטב מבין אני
 יודע ואני שהחליטו. כפי החליטו מדוע מבין אני
ומדוע. נכשלו, היכן גם

 אני הייתי כיצד דעתי על להעלות מנסה אני
במקומם. הייתי אילו נוהג,

 לפתה
מפץ חטאת

עצום. כמובן, היה, הפיתוי
אמיתיים היטלר אדולף של יומניו היו אילו

המאה. של העיתונאי הסקופ זה היה —

היטלר
הפיתוי

 היה אם השאלה כמובן, נשאלת, כל קודם
 אמיתיים. היו אילו גם היומנים, את לפרסם צורך

 עמיתם באמצעות — לי שלחו שטרן עובדי
 נוסח־הגינוי של העתק — טל שבתי בארץ,

 היה היומנים שפירסום אומרים הם שפירסמו.
 לגדול ניתן היה זו שבצורה מפני פסול, מעשה

תעמולה לנהל החדשה בעת פושעי־ההמונים
 .— רבים מיליונים של רצח שכללו למעשיו, —

ואחרים. רוסים פולנים, צוענים, יהודים,
 היה אמיתיים, היומנים היו שאילו סבור אני

 בלי לא בוודאי אך — אותם לפרסם צורך
 מכניסים שהיו רצופים, דברי־לוואי ובלי פרשנות

 שהיתה ביקורת, של למיסגרת הרודן דברי את
 שלא ובעולם, בגרמניה הצעיר הדור לבני מובנת

 הדור כבני בלתי־אמצעי, באופן הדברים את חוו
שלי.

 איך — בלבד העיתונאי בהיבט נתרכז אם אך
לנהוג? צריכים העורכים היו

הם שהיומנים האמינו שטרן שעורכי ברור
 שרצו מפני בכך שהאמינו גם ברור אך אמיתיים. יי"

בכך. להאמין
 חייב עורך־עיתון שכל טיבעית, נטיה זוהי

 סקופ לידיך מקבל כשאתה מפניה. להישמר
 כמה פי המישמר על לעמוד חייב אתה גדול,
 את להקהות עלולה תאוות־הסקופ שהרי וכמה,

ערנותך.
 האומרת אמריקאית, עיתונאית אימרה יש

על־ידי נקטלו טובים סיפורים .הרבה באירוניה:
 ביד, טוב סיפור לך כשיש כלומר: בדיקת־יתר.״ —

 את להפסיק היא העיתונאי של הטבעית הנטיה
 שהסקופ נוספת בדיקה תוכיח שמא — הבדיקה

סיפור. אינו והסיפור סקופ אינו
בידו יש זו. חווייה היטב מכיר עיתונאי כל

 (או, ראשית לכותרת ממש הזועק מצויין, סיפור
 ואז לשער). הזה, והעולם שטרן כמו בשבועון

 נוספים, אנשים שואל בחקירה, ממשיך הוא
 בדבר, המעורבים האנשים תגובות את מקבל

 מן הרבה הנוטל שני, צד לסיפור שיש ומתברר
 רק הגדול הסיפור מן נשאר בסוף שלו. העוקץ
סיפור. נשאר בכלל אם — ומיסכן קטן סיפור

 לעיתונאי להניח שלא הוא העורך של תפקידו
 על לעמוד אלא בחקירתו, זה בשלב להפסיק
 הרבה אובדים כך תומם. עד הדברים בדיקת

 של הטוב שמו נשמר אך — טובים סיפורים
העיתון.

 ולא סיפור־סקופ, אלי שהגיע לי קרה פעם לא
 לחקור ביקשתי מדי. טוב שהיה מפני בו האמנתי

 הוא הסיפור כי התברר דווקא ובסוף ושוב, שוב
 בשם צעירה אלינו באה כאשר למשל, כך, אמיתי.

 של מאהבת היתה שהיא וסיפרה צ׳יזיק, אלישבע
 המדינה של ענייני־הביטחון את שניהל דיין, משה

 ביקשתי האמנתי. לא שלה, מהמיטה בטלפון
 הסתבר ובסוף לוודא. לחקור, ועוד, עוד לבדוק
אמת. היה שהכל

 יומני־היטלר, על לראשונה שמעתי כאשר
 היה קשה פשוט אינסטינקטיבי. חשד בליבי היה

 רב, כה זמן אחרי יתגלו כאלה שיומנים להאמין
קיומם. על מעולם ידע לא ושאיש

 גבר קטעים, כמה מפרסם שטרן החל כאשר
 של ההיסטוריה של חוקר־זוטר אני שלי. החשש
 (צלב ספר כך על כתבתי ואף השלישי, הרייך

 את קראתי כאשר בחומר. מצוי די אני הקרס).
 אני הייתי ״אילו׳ עצמי: את שאלתי הקטעים,

 אלה?״ דברים כותב הייתי האם יומן, לזייף רוצה
 דבר שום בקטעים היה לא חיובית. היתה התשובה

בלתי־ידוע. או מדהים לגמרי, חדש
 הראשון הדבר שטרן, של עורך הייתי אילו
 לבדיקה עמודים כמה להגיש היה עושה שהייתי

 שלפחות לוודא כדי מחלקה־לזיהוי־פלילי, של
 ועל זאת, עשה לא שטרן אמיתיים. הם החומרים

 ערכה שממשלת״גרמניה ברגע בפח. נפל כן
 שהמיסמכים שעות כמה תוך הוכח כזאת, חקירה

מזוייפים. ספק כל בלי הם
 כזאת פשוטה בדיקה שטרן ערך לא מדוע
 זה: אלא זה מדהים למחדל הסבר אין מראש?

 האדיר הסקופ שמא העורכים חששו בתת־ההכרה
נרתעו. כן ועל יופרך, שלהם

ן אומדות
 שינויים. שני חלו אומרים הם מה במדור

לכך. לב ששמת בטוח איני
 ישי שרית השתנתה. החתימה כל, קודם
 עיצבה שהיא המדור, מן ממושכת חופשה ביקשה

 עצם שמי. דניאלה תפסה מקומה ואת אותו,
 הוא לכך לב שמו לא הקוראים שרוב העובדה
ליורשת. מחמאה

 הם .מה למילים השתנה. המדור שם גם
אומרות״. הן ״מה המילים נוספו אומרים״

 של במיסגרת העברית(שנוצרה בלשון אמנם,
 גם כוללת רבים לשון שוביניסטית־גברית) חברה
 של החוק גם קובע כך רבות. לשון

 מן להיפטר רוצים אנחנו אם אבל מדינת־ישראל.
 בעיניי פסולה שהיא השוביניסטית, הירושה

 עשינו כך במפורש. זאת להדגיש יש לחלוטין,
זה. במדור

הכוונת? על נוס
 הפגנת ערב המישטרה לידי שהגיע סודי מידע

 התנקשות נסיון צפוי חמור: היה במאי 1ה־
 למרות פרס! שמעון של בחייו
 המישטרה דאגה לא זאת,

היחי והאבטחה לשומרי־ראש,
פרטית. חברה של היתה דה

:,הקדם השער כתבת

לשרון תאונה
 שהייתי גדול מזל לי היה קרה. מה זוכר ״לא

 שרון עומרי מספר בחגורת־בטיחות,־ חגור
 השר־בלי־תיק של בנו ),19(

 נפצע הוא שרון. אריאל
 תל־ בדדום בתאונת-דרכים

חמורים. משברים וסובל אביב

האחורי: השער כתבת

טובעת!״ לא ..אני
 יופי מלכת מודעי, מיבל

 ואשת ויצ״ו נשיאת לשעבר,
 על לב בגילוי מספרת שר,

 על במאה־שערים, ילדותה
 ועל נישואיה וחיי בעלה

או שפקד המישפחתי האסון
 ואומרת: תה,

 החיים ״למזלי,
 מאפשרים שלי

לברוח.״ לי

ישראל! עליו, פוקדים
 נועד שבועיים, בעוד שייפתח ,1983 של האוכלוסין מיפקד

 הזה העולם סטאטיסטיים. לצרכים לכאורה
 לאזרחים האפשריות הסכנות על מצביע
 במיקרה השאלות, על בתום־לב שיענו

לכך. נועדו שלא לידיים יגיעו שהשאלונים

נמוכה״ ״סבירות
 מילחמה לפרוץ עומדת כי היה נראה השבוע בתחילת

 יום־יומיים בתוך וסוריה. ישראל בין
מתרחקת. והסערה התחזית מתחלפת

 של ירוק אור ללא הזה: העולם ניתוח
כולל. עימות יהיה לא המעצמות, אחת

אי? 1א חייב זכ
 על שנערך אונס, במישסט נתגלתה מדהימה תופעה
ושחקנים מישפטנים צוות עם הבימה

בסביון סטן בית
 לעיר? מחוץ יפה בית מחפש
 הלבן״ ״הבית את לרכוש תוכל

 איב למיליארדר השייך בסביון,
 יותר מעט רק של במחיר ראד,

 גם לירות. מיליארד 1,6מ־
 סל- ולשמואל אייזנברג לשאול

 יש אטו-שרון
בסביון, בתים

 אינם הס אך
עדיין. מוכרים

עניין! יש
 שתוכנית־הרדיו גזית, גבי

 עניין״ ״יש שלו הפופולרית
״שע התוכנית את הביסה

 צה״ל, בגלי משתיים״ תיים
הר לצמרת דרכו על מספר

 הפוליטיים, הלחצים על דיו,
 עליו המופעלים

״אני ואומר:
שהתו יודע
מרגיזה.״ כנית

מדברות
 ומעצבת ציירת־פסלת קפלן, דבי

 בימים׳ מעלה בובות־תיאטרון,
 לילדים, מיפלצתי מחזמר אלה
 ומסכות. בובות משולבות שבו

ל להציגו אסר מישרד־החינוך
 ש־ מחשש בבתי־ספר ילדים פני

 לילדים חינוכיות אינן הזוועות
להו ועלולות

 לאלימות ביל
 דבי מילולית,

פך.יהה מוכיחה

מסבות

ת ט ל ק ם ה תי לי מי ה
 דרשו ולמסחר, למימון הבנק את לדין תבעו הספסרים

 קורבן נפלו כי בטענה לירות מיליון 200
ש הבנק המנהלים. של הבורסה לתעלולי

 מהם. אחד שהקליט בלש בעיקבותיהם לח
ציטרין. בני מספר בחכתו, שהעלה מה על

פרופסח־ים של גד
 מהכומר כרטיס־חינם מקבלים מחיפה פרופסורים

 הימין משיח מון, מיונג טון הנוכל
 לדבר הנוהג בעולם, הקיצוני־קיצוני

 לטובת .זה טוענים: הם ישוע. עם
.שחיתות!״ קובעים: חבריהם המדינה!״

קאן כא!
 ניסו ובכניסה הטכנאים שבתו בפנים רופאים, הפגינו בחוץ

 לפס־ שהגיעו הרבבות את לעצור שוטרים
 אי־ שנערך ביותר הסוער טיבל־הסרטים

ה מפסטיבל מדווחת סיינרו עדנה פעם.
קאן. הצרפתית בעיירה הנערך 36ה־ סרטים

ם רי דו : מ ם י ע ס ק
4 תשקיף
5 במדינה

9 באים הסובייטים - הנדון
חיים איכות - ושב עובר חשבון
13 רמאללה חופי על
16 אנשים
18 בלונים

21 הורוסקום
22 תשבצופן
24 מיבתבים

28 בעולם אנשים
36 הגרמני הדוכס - אישי יומן

41 זה וגם זה
44 המרחלת רחל

49 מוסיקה
50 נייר של נמר

56 שהיה הזה העולם היה זה
59 שידור

60 בטלוויזיה נבחרות תוכניות
62 ישראל לילות

 שגב, מולי ניר, עמירם - אומרים הם מה
פינשטיין, אברהם יריב,ד־ר שיה
65 פורן וגיא פר נריה
68 תמרורים

סד קולנוע
ד3 והשקל אתה

ד4 דלגליש קני - ספורט
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