
המודונ/ ׳שוע הוא הבלסטינ■ שהעם חשב הוא
בישראל למיוחמה הצדקה יש ולנו הציונות, קורבו -

 לדברי הגיע. שאליו מקום בכל צילם
 אלף 12מ־ יותר בביתם יש אמו,

 היא הבן. של ממסעותיו שיקופיות
 בשקיקה עיתונים אסף הוא כי סיפרה
 בערימות הבית מרתף את 'ומילא

 זרק לא מעולם עיתונים. של ענקיות
 לגזור נהג הוא אחד. עיתון אפילו
 אלבומים מהם ולהכין עיתונות קיטעי

התעניין. שבהם בנושאים
 עיירה יליד הנרי, נסע 17 בגיל

 באוניברסיטה ללמוד באלזאס, קטנה
 לחברת נקלע שם שטראסבורג. של

 התקופה זו היתה שמאלנים. סטודנטים
 יום־הכיפורים, מילחמת שאחרי

 ישראל את תקפה הצרפתית והעיתונות
 מנוי על אז חתם הנרי במיוחד.

 וקרא ולה־מונד ליברסיון לעיתונים
בעיון. בהם

 היעד
ביומי הזול

 הוא כי טוענים מישסחתו ני ף•
ר י חו ב  להעריך מסוגל שאינו תמים, ^

 סיפרה לדוגמה, מעשיו. תוצאות את
 באפריקה הרבים במסעותיו כי האם,

 את לתת הנרי נהג אחרים, ומקומות
 ולהזמינו מזדמן, מכר לכל כתובתו

 החלו קצר זמן אחרי בביתו. לבקר
 בקבוצות לבית מגיעים אלה מכרים

 מלא הבית היה ולפעמים ובודדים,
 ונשארו בו שהתמקמו זרים אנשים

בלתי־נסבל, הפך המצב ארוכים. ימים
 יותר להזמין שלא לבקשו נאלצה ואמו
הביתה. זרים

 הנרי כי משוכנעים האב וגם האם גם
 פוליטית. הבנה וחסר תמים הוא

 את קירבו אל שאף הוא לדבריהם
 מהכתבות האנטי־ציוני הרעל טיפות

 כי והאמין הצרפתית, בעיתונות ״_—
 הקורבן המודרני, ישוע הם הפלסטינים

 של בהצטברות וכר, החדש. העולם של
שמאלני, וראדיקליזם אדוק דתי חינוך
אש׳־ף. אוהד הפך

 הם גם כי עצמם, על העידו ההורים
 שלחו הם העולם. לסבל אטומים אינם
 כפי בלבנת, ההפגזות לקורבנות כסף

 לישראל כסף לכן קודם ששלחו
ששת־הימים. מילחמת בעיקבות

 גם דוכן־העדיס על העלה הסניגור
 פאביין הנרי, של הצנומה ארוסתו את

 נסיעתו על בעיקר העידה היא בולו.
לדבריה, לישראל. הנרי של האחרונה

 כמקום ישראל, של בחירתה היתה
 בתחילה לגמרי. מיקרית הטיול,
 לבורונדי לטהיטי, לנסוע הנרי התכוון

 שהחל מכיוון אולם למלטה. או
 נותרו לא האחרון, ברגע בסידורים

 והוא אלה למקומות זולות טיסות
 היחידה בטיסה לנסוע החליט

 הטיסה היתה וזו לכיסו, שהתאימה
לישראל.

עב שבו בבית־ספר, מורה פאביין,
 אהדתו על ידעה הנרי, עם יחד דה

יחדיו, התגוררו השניים מפיו. לאש׳׳ף
 שצילם הצילומים את לה הראה והוא

האימונים. מחנה על לה וסיפר בלבנון
 של עניין איזה שהיה גם ידעה היא

 הנרי רצה לא שעליהם וצילומים נסיעה
לה, סיפר רק הוא הדיבור. את להרחיב

 הפצועים הילדים ממראה הזדעזע כי
במילחמת־לבנון. יי־

 על הרקע את הסניגור שהכין אחרי
 להיטותו ועל הנרי של אישיותו

 כמה דוכו־העדים על העלה לעיתונות,
תיקשורת. לענייני המומחים עדים

 אולי מאוד, מרתקות שהיו אלה עדויות
 אך במישפט, הנכון במקומן היו לא

 בשלב להגשתן התנגדה לא התובעת
 של בראשותו ובית־המישפט זה,

להביאן. התיר שטרוזמן אורי השופט
 למרגל העיתונות הקדישה בישראל

 אולם קצרות, מילים כמה רק הצרפתי
 נרחב היה בעולם, המישפט, על הדיווח
 דיווחו ואנגליה צרפת עיתוני מאוד.

 הטיעונים כל על ארוכות בכתבות
 העיתונות נגד הסניגור שהעלה

 חיים פרופסור את ציטטו הם הצרפתית.
פעולתה על שהעיד מירושלים, עציץ,

 העיתונות של והמודרכת המכוונת
 סיפר הוא האחרונות. בשנים הצרפתית

 ישראל, על־ידי קונטרה כיבוש בעת כי
 להשמדת בצרפת העיתונים זאת הישוו

הנאצים. בידי אוראדור
 עשרה היו שבקונטרה ״למרות

 על־ידי נכבשה כאשר בלבד, אנשים
 נפגע לא שאיש ולמרות ישראל,

 העיתונים אותה הישוו בפעולה,
 של הרחמים וחסרת האכזרית להריסתה

 כל והשמדת אוראדור העיירה
תושביה.׳׳
 גרמו בכך כי הסביר, עציץ

 רבים צרפתים של להזדהות העיתונים
 בגלל רק ישראל, נגד הסורים עם

 בעזרת מעברם. הנורא הזיכרון
 לבסוף, ישראל, הפכה כאלה השוואות

 של ליורשת הצרפתית, בדעת־הקהל
העיתונות הנאצי. הזוועות מישטר

 כדי זול תכסיס בכל לדבריו, השתמשה,
זו. מטרה להשיג

 להשפיע
שופט על

* ת ן פו קו  היתה מילדומה ת
 השמאלנית בעיתונות ^■התעמולה

 ופרועה, מתוחכמת יותר עוד בצרפת
 לא היא כי סיפר הוא המומחה. לדברי
 נימים על פריטה של באמצעים בחלה

 כמו אינסטינקטים, ועל אמוציונאליים
 ארצות־ערב. של התעמולה סירטי

 נוער על אפילו השפיעו אלה מאמרים
 אחת ועל לישראל. קשור שהיה יהודי
 צרפתים על שהשפיעו וכמה כמה

 עם קשר כל להם היה שלא נוצריים
הארץ.

 חצוי היה בצרפת היהודי ״הנוער
 סיפר הללו,׳׳ העיתונים מקריאת בנפשו

 בנפשם חלק היה לדבריו, המומחה.
 המעשים על המדינה את ששנא

 ניסה אשר וחלק בעיתונות, שתוארו
 קראו לא אמנם מעולם עליה. להגן

 לצעירים מפורש באופן העיתונים
 הטרור, לאירגוני להצטרף צרפתיים

 עמדתם את בהחלט הבהירו הם אבל
אהדתם. נתונה ולמי

 התערב העדות של זה בשלב
 ואמר שטרוזמן, השופט אב־בית־הדין,

 מיוצגת איננה שהעיתונות מאחר כי
 להתגונן יכולה ואיננה בבית״המישפט

 למנוע כדאי הכבדות, ההאשמות נגד
ההאשמות. המשך את

 אייל, חיים ד׳׳ר היה הבא המומחה
 באוני־ לקומוניקציה במכון מרצה

 לבית־ הסביר הוא ברסיטה־העברית.
 שיש ההשפעה מידת את המישפט

 הזכיר הוא בני־האדם. על לתיקשורת
 שבו בארצות־הברית, הרדיו תשדיר את

 כי חשבו כאשר מבתיהם, המונים ברחו
 הוא לארץ. פולשים המאדים אנשי
 בישראל, הטלוויזיה תוכנית את הזכיר
 פאר דניאל השדרן ביקש שבה

 ניסוי לשם האור את לכבות מהצופים
מסויים.
בטוח ואני החשמל, את כיביתי ״אני

 אמר כמוני,׳׳ עשו מאוד רבים שעוד
 השפעתם רבה לדבריו, בחיוך. המומחה

 בחירת על בעיקר כלי־התיקשורת, של
 הרדיו העיתונות, הציבורי. סדר־היום

 פרק על יעמוד מה קובעים והטלוויזיה
 המומחה, לדיברי המדינה. של יומה
 בכתבה, הקורא של אמונו וגובר הולך
 בנושאים ממנו. רחוק שנושאה ככל

 אישית מעורבות לאדם יש שבהם
 אותם לבדוק יכול והוא כלשהי,
 הדברים. על ביקורת לו יש בעצמו,

 או מדיניות־חוץ כמו בנושאים אבל
 לקורא יש זרות, בארצות המתרחש

ביקורת. מאוד מעט
 של אוזניהם את לסבר כדי

 עיקרון את המומחה הביא השופטים,
 את שהמציא .מי הסוב־יודיצה.

 ״היה המומחה, אמר הזה,׳׳ העיקרון
 יכולות והתיקשורת העיתונות כי בטוח

מיקצועי.׳׳ שופט על גם להשפיע
 השוטרים הרשו הישיבה, בתום
 הם לידו. לשבת הנאשם של לארוסתו

 עמדו הנרי של הוריו ביד. יד אחזו
 את להבין מאוד קשה היה לידם.

 את לעזוב זה לצעיר שגרמו הסיבות
 לארץ ולנסוע ומישפחתו, ארצו

 את לצלם כדי וזרה, מרוחקת
עויינים. אירגונים עבור שוק־הכרמל

■ אלון אילנה

הנאציזם. להתגלמות ישראל את לחשוב להנרי גרמה העיתונות הסניגור,

■ ביהודי□ נם יורי□ ה□ -
)43 מעמוד (המשך

 הוא אם במערך. או בליכוד הוא
אחרת. או זו בצורה בפוליטיקה,

 אלה. לכל משותף דבר יש אבל
 מערך. או ליכוד גיבורים. ולא גיבורים

 הצבא מסויימת. בתבנית בנויים הם
 — המדינה ששמו הזה המוסד וצורכי

 ואין מסויימת. בתבנית הקצין את יצרו
 אי־אפשר זה. את להראות שלא טעם

 תבנית לא וזאת זה. את להראות לא
מחמיאה. כל־כך
 שאומנם מפי מחמיאה, לא היא
 ומיליציה־ צבא־עם של במיתוס גורלנו

 חיים שאנחנו — מהפכני דבר עממית.
 לנו־ שיש מפני — החיים כל לאורך

 שבכל היא האמת המיתוס. זה מילואים.
 ומתקדם בצה׳׳ל, לקצונה מגיע זאת

 את המתאים האדם — הקצונה בדרגות
 והתבנית מסויימת. לתבנית עצמו
מחמיאה. איננה הזאת

 אנשים הם שלי הקצינים שני אגב,
 רק לא אינטליגנטיים. מאוד־מאוד

 מאוד- גם הם — טיפש ביניהם שאין
 מתועלים. מאוד־מאוד יעילים. מאוד

 שלהם והאישיות האינטליגנציה כל
 אחת. למטרה אחד. לכיוון רק מתועלת

 מה זה מן־הכלל. יוצאות מכונות שניהם
מזה. להתעלם יכולתי ולא שיש.

 שני תיארת מדוע זאת, בכל
כל־כך! מוכשרים קצינים
 אני לעין־חרוד. יגיע שהאיש כדי

 מיכשולים לפניו לתת יכול לא
 להיות צריכים המיכשולים מדומים.

 מולו למצוא יכול לא הוא אמיתיים.
 הרבה כבר חיפשו זה את טיפש. קצין

 הוא זה. את מוצאים כל־כך לא לפניו.
 אינטליגנטי, קצין לפניו למצוא חייב

 נועז. גם תושיה, בעל גם שהוא
 לא הם כאלה. הם האלה הקצינים

 הצד על לא הם בשבילו. קלה עבודה
שלו.

 בין קשוח מאוד עימות ישנו
והתת־אלוף. שלך הגיבור־המספר

 אדם אטום. לא לגמרי הוא כן.
 פרשנות לו יש המציאות. את המכיר
 לא הוא אבל המספר. של מזו אחרת

 יודע הוא במציאות. שולט הוא בור.
מורכבת. היא ממה

 ובמה האלוף, קצין. עוד שם יש
 יותר- הוא שלו, לאינטליגנציה שנוגע

 המספר. כולל מכולם. אינטליגנטי
 כל מאשר לסופרמאן קרוב יותר האלוף

יחד. גם האלה הנועזים האנשים
 ביצירת בכלל שמעניין מה

 ולא סיפרות כאן מדבר ואני קונפליקט,
 שווים. בין הקונפליקט זה פוליטיקה,
 מעניין לא לא־שווים בין קונפליקט

 שני בין קונפליקט לא זה אם איש.
 לו שיש קונפליקט אלא צדדים,
 להיות מתחיל זה קודקודים, שלושה

 ישנה כאן מעניין. יותר הרבה דבר
 נגד שניים בין בריתות של אפשרות

 אחר. אחד נגד אחרים ושניים אחד.
 על-ידי השניים שבין המתח וניצול
 אין האלה. הדמויות את בדקתי האחד.
אחד. ביניהם

 נבון. בחור הוא הזה הפלסטיני
 גבוה כושר־אילתור בעל מהיר־תפיסה.

 בעניין נחותה בעמדה הוא ונועז. מאוד
 אובייקטיביות, סיבות בגלל הזה,

 בכל מיעוט הוא בו. תלויות שאינן
 כאן להגיד מנסה אני הזה. הסיפור

 בתנאי דומים, בתנאים שהפלסטיני
 מה את לבצע היה יכול — שוויון

 מה את או הגיבור־המספר. שמבצע
 הוא הישראליים. הקצינים שמבצעים

באיכות. מהם נופל לא
— לא־שווים בין מתח פה יש ואם

אובייקטיביות. מסיבות זה
 סיטואציה, לפתור לנסות מעניין

 אותה בעלי הם הכוחות כל כאשר
 מתח. של מיטען באותו טעונים עוצמה,

 שזו מפני נכון. יותר גם שזה חושב אני
 בין מילחמה פה אין כאן. שלנו ההווייה

 ערבושים. ובין יהודים של גזע־עליון
 גזע חשבו פעם שהם מה בין שאין כמו

 גלותיים, יהודים ובין ערבי אציל
 וכל חנוונים סוחרים, רמאים, אומללים,

זה.
 איכויות שתי בין מאבק פה יש
 מוטיבאציה בעלות מאוד. חזקות
 מודעות רמת בעלות מאוד. גבוהה
מאוד. גבוהה

האמת. זוהי

החי
האנטומאציה עיון

ג ף* בי א ל־  במיסגרת פוטרו, ת
 של בוועד־הפועל הצימצומים

 מחלקות־ משמונה חמש ההסתדרות,
 העגלות כל סולקו בבניין, התה

 בכל הוצבו, ובמקומן לחלוקת־תה,
 לשירות מכונות־משקה בבניין, קומה
 קפה, תה, להפיק ניתן שמהן עצמי,
עגבניות. ומרק מרק־עוף קקאו,

★ ★ ★

ספנעיה לעשות כדאי
ם ף* שלי  מישרד־החק־ פירסם ירו

ת או ל  לעקרות- חוברת־הדרכה ^
 לחבטת־שטיח כי הוסבר שבה הבית,

 לסידור־מיטות קאלוריות; 7.8 דרושות
 תפוחי- לקילוף קאלוריות; 3.9 —

 ולניגוב־ קאלוריות 2.9 — אדמה
קאלוריות. 1.7 — ריצפה

★ ★ ★
היהודי המזח
פטנטים ממציא

 הצב- הפרקליטות הגיעה צה״ל ף*
להא אי״אפשר כי למסקנה, אית

 לתת המסרב חייל בסירוב־פקודה שים
 סמים, נטילת גילוי לשם דוגמת־שתן

 ביקשה אבל שתן, לו שאין בנימוק
 הטוענים את לנעול אפשרות לשקול

 ש־ עד ולהמתין בחדר״השירותים, כך
 התאם־ כוח על יגבר הטבעי ייצרם
קותם.

★ ★ ★

|1 נימרץ לתקליט היחידה
 תחנת הושבתה קריית־ימלאכי ^
 מאחר המקומית, מגן־דויד-אדום ■4

 1 את לאתר הצליחה לא שהמישטרה
 ■ לטלפן אחדים ימים זה הנוהג האלמוני

 משאיר היממה, שעות בכל התחנה אל
 דרכו ומשמיע פתוח, הטלפון קו את

רוגעת. מוסיקה
★ ★ ★

לבריאות,
ישראלו מדינת

ב ^ בי א שופט לפני הובא תל־
שהוא ערבי צעיר מקומי השלום ^
 על האחרון ביום־העצמאות ירק כי שם

 במקום שהודבק דגל־המדינה, תצלום
 שהסביר אחרי שוחרר הצעיר ציבורי.

 התעטש רק אלא הדגל, על ירק לא כי
לידו.

★ ★ ★

חסים לםרחקים הרץ
ס ף* ת־י  חשוד המישטרה עצרה ב

 שלוש גופו כשעל בפריצה, *1
 מסיכת״פניס ובכיסיו בגדים חליפות

 ואקדח סכינים חבלים, מחוררת,
להזנקת־ספורטאים.

★ ★ ★

עברית עבודה
ב ך• בי א  לסוציר פרופסור ערך תל־
 עובדים יחם על מישאל לוגיה ₪1

 87* כי גילה הוא לעבודתם. בארץ
מחפ העובדים כי סבורים, מהנשאלים

 כי — 83* בעבודה; קלים חיים שים
 78* בעבודה; מתאמצים אינם העובדים

 הם מה חשוב לא לעובדים כי —
 מה רק אלא העבודה, למקום נותנים

 סבורים 45* ורק ממנו, מקבלים שהם
 למקום אחריות רגש יש לעובד כי

העבודה.
★ ★ ★

אופצייה
ב ^ אבי  באו־ כרטיסן החליט תל־
 סטנדרטית, תשובה על דן טובוס *

 עממי, חרזן של מפיזמון שאל שאותה
 על המתלונן נוסע לכל כתשובה

 מבסוט, לא אתה ״אם באוטובוס: הדוחק
שירות!' טכסי לך קח
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