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 על יריב שולמית של הכתבה

שהת בגין, במישפחת הדיכאון מצבי
 נושא הפכה האחרון, בגליון פרסמה

 וגם רבים. בבתים סוערים לוויכוחים
עצמה. הכותבת של בביתה

מו האם הוגנת? הכתבה היתה האם
 בריאות־הנפש של בבעיות לחטט תר

 האס לאומי? מנהיג של במישפחתו
חרי נפשיות תופעות בין לקשר מותר

ונכדתו? בתו אב. של גות
 שי־ בלי הדברים את פירסמנו לא

לפרסם חובה היתה לדעתי, קול־דעת.

 האיש ־אתהדברים
צמח ברחוב

 השאר. בין קיים, הזה״ ״העולם
ב היחידי העיתון ונשאר שהיה מפני

 בלי לפרסם, והמוכן המסוגל מדינה
שלגבי דברים משוא־פנים. ובלי מורא

 קשר־ אחרים עיתונים מקיימים הם
שתיקה.

 זה תפקיד כי נרמה לפעם •מפעם
 אחרים, שעיתונים מפני עוד, נחוץ אינו

 סיגנון לעצמם אימצו לבקרים, הצצים
 על — כביכול — המעיד תוקפני.

מסת־ אמיתי מיבחן בכל אד אומץ־לב.

שעבר השבוע שער
ז מותר זה מתי

 ואינו אמיתי, כיסוי אין זה לסיגנון כי בר
העמדת־פנים. אלא

תוכיח. בגין ופרשת
לש ראש־הממשלה הסתגר כאשר

 ישראל עיתוני כל הצטרפו בביתו, עבר
 האמיתי. מצבו סביב לקשר־ההשתקה

 הודפסו בפניו״ ״פריחה על הבירבורים
 היה הזה העולם ובשקידה. בהרחבה
 היחידי גם כה ועד — הראשון העיתון

מוס רפואית חוות־דעת שפירסם —
פסי בדיכאון בגין לקה פיה שעל מכת,
כוטי.

 חיוני, היה זו חווודדעת פירסום
 חשובות שאלות מעורר שהוא מפני

 ה־ של ותיפקורו מהותו לגבי ביותר
 אז הצגנו בישראל. הדמוקרטי מישטר

עד מענה ללא שנותרו שאלות, כמה

 בהפרעה בגין לקה מתי הזה: היום עצם
 מאז ואולי מזמן, קיימת היתה האם זו?

 האם לאחרונה? הוחמרה ורק ומתמיד,
 לגבי שהתקבלו הגורליות. ההחלטות

 מחוסר-תיפקודו נבעו מילחמת״הלבנון,
 על המדינה ראשי ידעו האם בגין? של

 מעיני אותו והסתירו בגין של מצבו
 עקר מילחמה של במהלכה גם הציבור

מדם? בה
נמ העיתתות של קשר־ההשתקה

בפיר־ השארי, בין ומתבטא, עתה, גם שך

בגין
ידעו! הם האם

 פסוקים כמה על אוויליות ידיעות סוס
 בהזדמנות בטלפון כביכול, בגין, שאמר

 האיש הסתגרות כאילו אחרת. או זו
חולפת. קפריזה היא צמח מרחוב

 לגבי האחרון. בגליון שלנו הניתוח
 חשוב והנכדה, הבת של מצבי-הדיכאון

 נוסף אור שופך שהוא מפני זה, רקע על
זו. בעיה על

 רשע. ובלי זדון בלי נעשה זה כל
מנו היתה יריב של.שולמית הכתבה

 כנאה ענייני, ובסיגנון בזהירות סחת
 היה שצריך מה נאמר כזר״ במיקרה
יותר. ולא אלה, בנסיבות להיאמר

 בגין מנחם ובין הזה העולם בין
 למרות הוגנים, יחסים תמיד שררו

 אצלנו התראיין בגין הבדלי־השקפות.
ב וראה ,60וה־ 50ה־ בשנות ברצון

 נערי־ כאשר חשובה. בימה זה שבועון
 לשים רצו בן־גוריון דויד של החצר
 קץ לשים כדי מינהלי, במעצר אותי

 בד ועל עליהם השבועון להתקפות
 זאת. שמגע בגין מנחם זה היה גוריון,
 פירסמתי (לא אותי. להזהיר ושדאג
 שבגין עד רבות, שנים במשך זו פרשה
 עיתונאי, בראיון אותה גילה עצמו

לשילטון.) עלייתו למחרת
 בגין הפתיע לכנסת, נבחרתי כאשר

והווי אליי, הלבבי ביחסו אנשיו את
 היו הכנסת דוכן מעל בינינו כוחים
למרות הכיוונים, בשני הוגנים תמיד

 השקפותינו. בין התהומיים ההבדלים
פר כמה כך על אפרסם הימים באחר
רבים. שיפתיעו טים.

 אך כאיש. בגין מנחם את מכבד אני
 למנוע יכול ואינו צריך אינו הדבר
 טובת־ אשר דברים מלפרסם בעדנו

פירסומם. את לדעתנו. מחייבת, הציבור
 כופים איננו עובדות, לפרסם בבואנו

 בגין של נלהב חסיד מסקנות. איש על
 גירסה אלה עובדות על לבסס יכול

 שמיל־ למשל: ההיסטוריה. של אחרת
 ,1982ב־ פורצת היתה לא חמת־הלבנון

 כושרו. במלוא עדיין בגין היה אילו
 הר־ לפני־כן, מנע. שבגין היא עובדה
 בעת למשל בלבנון, צבאיות פתקות

 כאשר זחלה, העיירה סביב הקרבות
 ישראל את לגרור ניסו הפלאנגות
 זהיר, אדם תמיד היה בגין למילחמה.

 להרפתקות, בקלות נגרר לא והוא
 פער היה ראש־מחתרת. שהיה למרות

מע ובין המשלהבים נאומיו בין גדול
הזהיר־ם־יחסית. שיו

ההיס העת בבוא ידונו אלה בכל
 לפרסם הוא שלגו התפקיד טוריונים.

עלי להסתמך יוכלו שהם העובדות, את
הן.

מיהי
המרחלת!

 החדשה המדיניות במיסגרת
עורכי את לזהות הזה העולם של

יריב מדחלת״ ..רחל
התחילי זה איך

 כי התפרסם בעיתון, השונים המדורים
 רחל המדור בעלת היא יריב שולמית

המרחלת.
 בעוד ..אס פעם: לי אמר חשוב סופר

 היסטוריון או סופר ירצה שנה מאה
 של דמותה היתה מה לדעת חברתי
ה את יקרא הוא הישראלית, החברה

 את ימצא שם המרחלת. רחל של מדור
הבל.״

 אינו זה במדור שולה של חלקה
 בעיתונות מהפכה שחולל המדור, חדש.

 25 לפני להתפרסם התחיל הישראלית,
 אותו ערכה שבועות כמה במישך שנים.
 של לידיה עבר ואחר־כך מירח, תמר

 שולמית כיום ששמה תבור, שולמית
 תבור, אלי של אשתו אז היתה היא יריב.
 נדמה היה עיתונאית. להיות חלמה ולא
 טיבעי, עיתונאי כישרון בה שיש לי

 כישוריה את לנסות אותה שיכנעתי
בע פני על עברה קצר זמן ותוך אצלנו,

ראשונה. ממדרגה עיתונאית והפכה לה
העי את נטשה שנים כמה במשך

 עבר זמן באותו בחו״ל. וחיתה תונות
 התגעגע הוא אך רבות, ידיים בין המדור
 פורח כיום אליו. והיא שולה, אל בחזרה
הראשונים. בימי-זוהרו כמו המדור

לח ניסו ישראל עיתוני כל כמעט
 עיתונים. גם המרחלת. רחל את קות

 מפרסמים האף, את תחילה שעיקמו
 אחר מדור שוס עלובים. חיקויים כיוס
לקרסוליו. מגיע אינו

בישר מינהגי-החיים של בכרוניקה
 כחומר- ,הישראלית ״החברה" כראי אל,
 סוציאולו־ ולמחקרים לסיפרות גלם

 שעליו זה, למדור תחליף אין גייס,
 כמו שוב, כיום יריב שולמית מנצחת

שנים. 25 לפני

ם כי ח כ ח
)3 מעמוד (המשך
 קשר לו שאין חילוני. אדם אני

 מאוד לי חרה אך ולנבחריה. למפד״ל
 קלאסי מיקרה הזה בהעולם לראות

 בשמו לפגוע ונסיון האמת עיוות של
 כפרופסור שיעור־קומה בעל אדם של

 נסיון אלא זה אין שאקי. חי אבנר
 ולמחזיקים לדת רווי־שינאה כתב של
 לעשות ובקולמוס בעט המנסה בה.
במציאות. לעשות יוכל שלא מה

 שאקי פרופסור עם היכרות מתוך
 לכם מציע הייתי להרצאותיו, וכמאזין
 ולומר בסימפוזיון מולו לעמוד לנסות

 מי הדברים, ייבחנו ואז דיבדיכם. את
 בתבונה בעוז, האמת דגל את נושא

 כרעי־תרנגולת, על ומי, ובחוכמה
ובשקר. בהבל אוחז

 שקשה מאחר אחת: רק מסיק אני
האינטלק העוצמה מול לעמוד לכם

 האיש של המופלג והידע טואלית
 אתם לפניו, ההולך הטוב והשם
 מסרים להעביר במשיכת־שבט מנסים

והיכלמו! בושו ושיקריים. שגויים
צפת כהן, שלמה

 לצחוק או לבכות אם החלטתי טרם
כתבתכם. על

 ומזכיר־ כאיש־ציבור שכן לצחוק?
ו פועליו את מקרוב המכיר מושב,
ב שאקי אבנר פרופסור של מעשיו

 הגדולה האהדה ואת שונים תחומים
 הציבור חלקי מכל זוכה הוא שבה

וללגלג לצחוק אלא לי נותר לא בארץ.

 וסידו נגוולה מונגה מולונגו האזרת־ם
ליבולו. נואנגו

בי ירושלים בן־יקר, צ

 למען אייזנהאוור
היפאנים
 תולדותיו על פרטים עוד
ה בשיבעת הצעיר של

 אשר אייזנהאוור. אחים
(ה שעגר בשבוע נפטר
).15.5 הזה עולם

 הרבה היה אייזנהאוור שמילטון נכון
ב שנים 16 — ממשלתי פקיד שנים

 אבל בלבד. החקלאות (מישרד) מחלקת
 ,1942 בשנת לו בא האמיתי פירסומו

 הישוב־מח־ רש־ות כמנהל מונה כאשר
 היה שמתפקידה הרשות היתה זאת דש.

לאמ שנעשה העוול על במקצת לכפר
 נכלאו אשר יפאני. ממוצא ריקאים
 פרוץ עם מגוריהם ממקומות והוגלו

 לארצות־הברית. יפאן בין המילחמה
שיר מהם רבים דבר. של בסופו ואשר.

 ובנאמנות בהצטיינות ארצם את תו
ואירופה. הצפונית אפריקה בחזיתות

 הרצליה ימדורצמז, חיים
• • •

ריבית ודא קרן לא
 דורש איננו לאומי בנק

בלבד הריבית את מאתא
הוא ).24.4 הזה (העולם
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 הגורמים וכותרות, מילים שירבוב על
ולסלידה. לשאט־נפש לי

 מוסר שתרבות. לי חורה כי לבכות?
 מקומם את מוצאים אינם ודרך־ארץ

 ובכנסת. בארץ רבים אין כתבכם. אצל
 עזה באמונה בלהט, ומגינים העומדים

 יש ואם ואמונתם. דעתם על ובהגיון
 קם שאקי, כפרופסור ואור, מיגדלור
 וכותרות עלובות ובמילים הזה העולם
הועיל. ללא אך להכפיש, מנסה דוחות

 כשאתם רגליכם. מעל נעליכם שלו
שאקי! פרופסור של שמו את מזכירים

טפחות שלג, ג־אקי

 אשר הקרן, את גם דורש
שולמה. טרם

 דורש לאומי שבנק נכון זה אין
 ״אחרי בלבד. הריבית את אתא מחברת
 (מרור מזמן" שולמה כבר שהקרן

 העובדה ).24.4 הזה העולם תשקיף.
שולמה. לא שהקרן היא

 על־ידי שהוצעה החרם. הכרזת אגב.
ה מיפלגת של הצעירה המישמרת

 שנציגיה אחרי על־ידה בוטלה עבודה.
לאומי. בנק הסברי את שמעו

רי לאומי. בנק דובר גלילי, או
תל־אביב

השמות של אפריקה
שלו. וההנאות אדם כל

למשל, בן״יקר, הקורא
 של מביקורו מאוד נהנה
 הזה (העולם זאיר נשיא
ה משמו ובמיוחד )15.5
 וצליליהם הנשיא של מלא

מל שמות של המרנינים
וויו.

 של השמות אבל שם. זאיר פה, זאיר
 זעירים. אינם בכלל מאפריקה האורחים

 חוברת־הטקס מתוך לצטט לי הרשו
הביקור. לרגל שהונפקה הרישמית

 של המלא התואר כל, קודם אז
 מייסד מעלתו הוד כדלהלן: הוא מובוטו

 (אם־ הרפובליקאית העממית התנועה
 זאיר, של הרפובליקה נשיא פי־אר),
 נגבנדו קוקו סקו ססה מובוטו המרשל

גלופה). (ראה בנגה זה ווה
 לפניה: הולך רעייתו של שמה וגם

לדווה. בובי מאמא הנשיאה האזרחית
 בחוברת מצאתי הנאתי ולהשלמת

 כמו נוספים. רבים ססגוניים שמות גם
ה החברות רשות מנכ״ל של זה

 ק־יה קיאקוומה האזרח ממשלתיות.
 עוזרי־ שני של שמותיהם או קיזיקי,
הזאירית: הטלוויזיה של הצלמים

דייאטת
 דאג שנה 25 לפני כבר

ל המצוי הישראלי
ה ההוכחה: הופעתו.

 אנשים ממדור קטע
 הזה העולם בגליון

 לפני השבוע שהופיע
שנה: 25

 גרשום הארץ, עורך •
 שפורסם בראיון גילה שוקן,

 על הטיל שנים מזה כי בעיתונו.
חמו דייאטה של מישטר עצמו

 רזה גבינה היומי: תפריטו רה.
 ירקות סלט לבן, מלח). ועם

 לארוחת־ באבוקדו מרוח וטוסט
 ל־ ופירות ירקות בשר, הבוקר:

 ל־ קפה כוס ארוחת־הצהריים:
הת של בתקופה ארוחת־הערב.

 שוקן לעצמו מרשה פרקות
עוגה. גם לאכול
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