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 ספונטנית היתה הראשונה התגובה

המותן. מן שליפה
 את שמע בירושלים העיתונאים יו״ר ברון. גבי

״התקשו על שרון אריאל של הפרועה ההתקפה
 משרתת?״ היא מי ״את הרטורית שאלתו את רת״,
 האספסוף של ההיסטרית התשובה ואת

אש״ף!" ״אש״ף! במידרחוב:
 ברון החליט זעם, של בהתקף במקום, בו

 עוד יסקרו לא ירושלים עיתונאי חרם. על להכריז
שרון. אריאל השר ישתתף שבו פומבי אירוע שום

תקייס
מאך מסוגן 7יי

 ירר יותר. שקולה היתד, השניה התגובה
 יצחק לוי העיתונאים, של הארצית ההתאחדות
הירושלמי. היו״ר מהחלטת הסתייג הירושלמי,

בו. וחזר שוב, בדבר הירהר ברון
 העיתונאים מטעם חרם שהטלת הסכימו הכל

 אפשרות התקבלה אילו מאוד. מסוכן תקדים היא
 בארץ. נוספת צנזורה למעשה נוצרת היתה זו,

 על״ידי והמופעלת חוקי, מעמד לה שאין צנזורה
פוליטי. הרכב בעל מיקצועי, ציבור
חרם, מוטל להיות מחר עלול מי על יודע מי

 או מקומית אגודת־עיתונאים של העסקנים אם 1
 באריאל להתחיל יכול זה כך? על יחליטו ארצית
 תופיק על או וילנר מאיר על מחר לחול שרון,
 משמאל מימין, אדם לכל מחרתיים להגיע טובי,

האמצע. ומן
 זה טוטאליטריות, נטיות בעל שילטון בידי

 הרודן פרון, חואן מאוד. מסוכן נשק להוות יכול ,
 פעם לא נקט ארגנטינה, של הפאשיסטי־למחצה

עליו שמתח עיתון להשתיק כדי כאלה. שיטות

שרון
מסוכן תקדים

 או פועלי־הדפוס, של שביתה על הוכרז ביקורת,
ציבורית. תברואה מטעמי המיתקנים נסגרו
 בידי לתת אין כזה. לנוהל להסכים אין

 הופעות אילו להחליט הסמכות את העיתונאים
 חופשי עיתון כל עיתונאי, כל לא. ואילו ייסקרו,
 אך לא, ומה לסקר מה כאוות־נפשו להחליט
 כלל את שתחייב מיקצועית, אגודה של החלטה

תועבה. זוהי — והעיתונאים העיתונים
 אחרי זאת, הבינו בדבר הנוגעים שכל מכיוון

 החרם ויכוח. למעשה אין שני, או ראשון ־ירהור
 יכול לא שרון אריאל שהופעל. לפני עוד :וטל

הדמוקרטיה, כמגן הגיבור לפני להופיע דה
 הגדול. פיו את סותמת המרושעת שהעיתונות -

בשלום. מקומו על בא הכל
דמגוציי
למצות

נפתרה. לא השאלה אך
לוי ומר ישראל, עיתונאי עמדת תהיה מה

 אותה תתעורר אם בראשם, הירושלמי יצחק
למשל? בגרמניה, השאלה
 ניאו־נאצי מנהיג בגרמניה יקום שמחר נניח
 יהודית, המצאה היא השואה כי בפומבי ויכריז

 נוצריים ילדים של בדמם משתמשים שהיהודים
 של שהפרוטוקולים בפסח, מצות לאפות כדי

 את לשחוט שיש אותנטי, מיסמך הם ציון זיקני
היהודים? כל

 לאיש לתת וידרשו היהודים יקומו אז גם האם
 חופש־הביטוי על לשמור כדי כאוות־נפשו, לדבר
מחיר? בכל

 חוק יש שם כי יתכן, לא זה ימינו של בגרמניה
 אך ואנטי־שמית. ניאו־נאצית תעמולה על האוסר

 למשל, בארצות־הברית, היהודים עמדת תהיה מה
ה חופש־הביטוי על כאלה הגבלות אין שם

מוחלט?
 להשתמש האמריקאיים הנאצים ביקשו כאשר

 בשכונה ולהפגין הדמוקרטית בזכות־ההפגנה
 היהדות מרבית קמה סקוקי, בשם יהודית

 את לאסור ותבעה רגליה על האמריקאית
 כל טוב, דבר זה חופש־הדיבור משמע: המיצעד.

 ולהטיף האנטי־שמיות את להחיות בא אינו עוד
ביהודים. לפגיעה

 שמילים הוכיח הגרמני שהנסיון מפני מדוע?
 עלול דיו, היום ששופך ושמי למעשים, מובילות
דם. מחר לשפוך
 במדינה יהודי דם לגבי נכון זה אם אך יפה,
 למשל, ערבי, דם לגבי נכון זה אין האם נוצרית,
יהודית? במדינה
 לכל להטיף בישראל לניאו־נאצים מותר האם

 שאר בכל לאסרם תובעים שאנו הדברים אותם
המדינות?

 למילחמה גוף לארגן בישראל מותר האם
 ולא־ יהודים בין וליחסי־מין בנשואי־תערובת

 חוקי־נירנברג, של הכללים פי על יהודים,
 הדרומית, באפריקה היום עד הנהוגים

 להטיף בארץ מותר האם הנצחית? בעלת־בריתנו
לרצח־עם? מחנות־ריכוז, להקמת המוני, לגירוש

 שיהיה אסור היא: האינסטינקטיבית התגובה
 תגובה בגרמניה. עתה שאסור מה אצלנו מותר
 מה יחליט מי הגבול? היכן כן, אם מזהירה: שניה
 ומי חופש־הביטוי, גבול היכן לא? ומה לדבר מותר
זה? גבול יקבע

 דרוש החוק. היא: הכמעט״אוטומטית התשובה
מסויים. אופי בעלת תעמולה שיאסור חוק

 אסיפה החוקים? את קובע מי חוק? זה מה אבל
 יש בכנסת כנסת. הקרוייה פוליטיקאים, של

 עליו מוטל יהיה אם הקיצוני. לימין רוב זה ברגע
 התעמולה לא חופש־הביטוי, להגבלת חוק לחוקק

 האנטי־גזענית. התעמולה אלא תיאסר, הגזענית
 שחושבים מה בגלוי מבטא כהנא מאיר ״הרב"
 לדבר שלא המימסד. מן חברי״כנסת הרבה בסתר

שרון. אריאל על

 אקדח־פקקים
טגק גגד

 כל־כך. פשוטה אינה הבעייה משמע,
 בעבר, בה עסקו הוגי־דיעות והרבה עמים הרבה

הגרמ ברפובליקה הנאציזם עליית אחרי בייחוד
 דמוקרטיות, בדרכים לשילטון הגיע היטלר נית.

חופשיות. בבחירות
 אינו שרון אריאל פשוטות. תשובות אין
 הוא במידרחוב. האספסוף את המשעשע מוקיון

 והטפתו ברורות, טוטאליטריות מגמות בעל אדם
 כל הדמוקרטיה. לעתיד מסוכנת להמונים
 כל עם יריב, וזיווה קשת סילבי של הכתבות

 יותר רב סיכוי יש כזה. איש יבלמו לא להן, הכבוד
באקדח־פקקים. טנק־מרכבה לעצור

 הישראלית. לדמוקרטיה חמורה סכנה קיימת
 חלק היא ״התיקשורת״ על הפרועה ההתקפה

זו. מסכנה יתעלם כסיל רק ממנה.
 אינה ירושלים עיתונאי יו״ר של תשובתו

מהי? אך הנכונה. התשובה

שמיר
 שמיר יצחק המיועד ראש־הממשלה

 גילעדי, אליהו של להורג בהוצאה קשור
 ברוזן בהתנקשות מוין, הלורד ברצח
 מעטפות■ ובשיגור ברנאדוט פולקה

הביו־ המוסד. מטעם נפץ

הקידגד: השער כתבת

עזד תרקוד לא יעל
 הסופר של נכדתם ברש, יעל הרקדנית

 נמצאה פלאי, ברכה והמו״לית ברש אשר
 בניו־ בדירתם בעלה, עם ביחד מתה
 הספרות חוגי את זיעזעה הפרשה יורק.

 למנוע והנסיונות בארץ,
 הטרגדיה פירסום את

שמועות של גל הולידו

האחורי: השער סיפור

דאשתקד של״ג סיפורי כל
 לציבור נאמר מביירות, אש״ף כוחות כשהתפנו שנה, לפני

 רוני תקומה, להם אין וכי אנושה מכה ספגו הם כי הישראלי
 מנתח הזה, העולם של הצבאי הפרשן שפיגל,

וקובע: המילחמה של הצבאיות התוצאות
מיבצעית. בכשירות עדיין אש״ף של כוחו רוב

מחאה לצורך ירידה
 יבולה לא אני אבל ישראלית, ערביה להיות גאה -אני

 ח׳ורי, ויאולט אומרת פלסטינית,״ שאני לשכוח
ת היחידה האשה א  שכיהנה כ

 מן מהגרת היא עתה כראש־מועצה. £
הממשלה״. מדיניות על -במחאה הארץ,

ש י ד ו ר ו ג
שמו מספר נוקב בחשבון־נפש

 יום־הכי־ מילחמת על גונן אל
 וקר ועדת־אגרנט על פורים,

 -דיין בע:
 אסון היה
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0
 מעופפים

נופלים וגם
 מטוס התרסק השבוע
 את ומיקד קל, נוסעים

ה בצי תשומת־הלב
 על הסרטיים. מטוסים

 עשירים של תחביבם
 מרפל מדווחים חדשים
 זוהר

 ושלמה
פרנקל.

 *■!ו דוודדם

0

מנרזווו
ש פליישמן, דויד

גב לרפא התייסר
 בלתי־פוריים, רים
ם בהמלצת זכה  רמי
הל נפסקו פיו ועל
 בית* בישראל. כות

 כי קבע המישפס
 -שדלסן יאה אישה

 ורוקם
מזי'

מות.־

נלאסטית תיקווה
 ניתוח אחרי המתעוררת אשה

 שבעצם קולטת אינה כריתת־שד
 מביטה היא ממוות. ניצלה

 עצמה. את ושונאת בצלקת
 המתבצע ניתוח - שיחזור־שד

 בארץ בתי־החולים ברוב כיום
 לה להחזיר ׳עשוי

 ו■ ביטחונה את
לגוסה. אהבתה

באזיקים חופה
 את שכבלו האזיקים

והת החתן־האסיר ידי
 לא השוטרים נהגות
לש ולכלתו לו הניחו

 שהיה הצער את כוח
ומנ מנת־חלקם, ויהיה

ב־ להתייחד מהם עו

עם תעמולה
נשיאותית גושפנקה

 העבודה במיפלגת לשעבר חבריו
 הוא כי הנשיא על השבוע כעסו

 ניתוח אך רוחני״. ״ליכודניק
 כי מוכיח, בעבר התבטאויותיו

 תועמלן תמיד היה הרצוג חיים
 הגישות של גס

הקי המדיניות
סביותר. צוניות

הרוקדת פרי! צ צ־רלי
 את יצרה - הכל את עשתה היא

 - היא ואיפרה. הלבישה הכוריאוגרפיה,
 בת בוריאוגרפית״ליצנית גוסלאר, לוטה

 הפנטו־ קירקס את לארץ שהביאה ,75
 את בקסמיו וסחפה מימה
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שבע. בת הריקוד להקת

 הרנסאנס
עליזה שר

 מעניין לא והעתיד לדעתה, נדרש ההווה
 בדמיונה החוזרת נחומי, עליזה את

 ואף הרנסאנס תקופת אל ובציוריה
 את גילתה 30 בגיל לפניו.

 שלה, הפרטי הרנסאנס
במכחול. אוחזת משהחלה
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 צבוע
בית

 צבוע בבה,
 נקבה, ממץ

 חם בית מצאה
 שער־ בחוות
 והסבה הגיא,
שעשו חיית
 האגדות עים.

 על המסתירות
 שיערה. את מסמרות אינן שבטבע אחיה

 צדזוק לה גורמות ח להיסך,
 אוהבת היא בלסתותיה גדול.
0שוקולד. ללעוס מכל יותר

הקמעיס: הסדורים
תשבצופן
 משהראווי סולומון - מיבתבים

 תשקי!?
במדינה
 גונן שמואל - נפש חשבון
 רשף צלי ־־־ פורום

 פאפו אהרון - אנשים
 בלונים
 מוסיקה

 ישראל לילות
צנזורה - קולנוע

 מילן בורלא, יהודה - נייר של נמר
 שנהר, עליזה קורס, זבולון קתדרה,

 פרי ענת ־יצחק, בר חיה
שסאל ואברהם
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