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 של כתבות על זה במדור להגיב נוהג אינני

להבליג. אי־אפשר ופשוט יש אך אחרים, עיתונים
 אחרונות ידיעות פירסס שעבר הרביעי ביום

 עזיז עורן־־הדץ של הרצח בעיקבות ראשי, מאמר
 היתה הכותרת הנדון). ברמאללה(ראה שחארה

וריעד. ״ערפאת
וכלשו ככתבו במלואו, המאמר הנה

נו:
 הוא שאלמד, הבטחת! את ממלא ערפאת ובבן,

 נשיא של לבעידזדל בנוכחותו במצרים לנו נתן
 לזרוע מוסיפים ומקורבת הוא מובארק. מצדים

 אם כי רקננרנו ולא ושומרון, הורהי כשטחי מוות
 לו נאמנים שאינם הבוררים המקום ערב״ נגד גם
 אהד ע״׳ בראמאללה שלשום נשהט ובך תום. ער

 בשל בנראה שהארה. הערבי העו״ר גם משליחיו
 בן: על יתר כלפינו. מרי" ר״מתונות עמרותיו

 להם המוכתבים אנשיו. של הרצה אמצעי אפילו
 יותר. וזהים אחידים עתה נעשו ערפאת. ע״י

 של ביותר הקרוב •שד,ידיד אנו רואים ובאשר
מובארק אלה בימים הוא הערבי בעולם ערפאת

שחאדה פרקליט
גס שקר

 שלל האהבה למכתבי להתייחס איך אנו ׳ורעים
 לפרס... באחרונה לשלזח ההל שהוא

המאמר. כאן עד
 מפירסומי ידוע היה כבר שפורסם, בשעה
 רקע על בוצע לא שהרצח עצמה המישטרה

 בני חשודים. כמה נעצרו פלילי. אלא פוליטי.
 הביא שחאדה אשר ערבי, שופט של מישפחתו
קבלת־שוחד. בעוון להרשעתו
 שהוא טרוריסטי אירגון טען כן לפני אומנם.

 אבו־נידאל של אירגונו היה זה הרצח. את ביצע
 ערפאת יאסר של המושבע אויבם אל־בנא), (צברי
 לרצוח אבו־נידאל מנסה ?!נים מזה אש״ף. ושל
 הכריז הוא אש״ף. בהנהגת חבריו ואת ערפאת את

למוות. אותם ודן בוגדים. כעל רישמית עליהם

 של זו עגומה שהתפארות מצאה המישטדה
התפארות־שווא. היתה אבדנידאל

 אין לכן הזה. המאמר פירסום לפני קרה זה בל
 כולו הוא כוזב. שהוא או מוטעה, שהוא עליו לומר
 — האחרונה וער הראשונה מהמילה גס, שקר
 אח לשטוף היא שמטרתו מחושב, מחוצף. שקר

 שיוזף השיטות לפי התמימים, הקוראים מוחות
בשעתו. בהן התמחה גבלס

 של זו גסה דוגמה יראו שהקוראים חשוב
 קצת בצורה יום מדי מופעלת היא כי השיטה,

 טיבה את להוכיח אי־אפשר כאשר עדינה, יותר
חותכת. כה בצורה

ג מה מו  נ
בעימיוו

 עכשיו יש בטלוויזיה קטנה. תוספת ועוד
 צפיתי העיתונות. לביקורת המוקדשת פינה

 לראות כדי שעבר, ה' ביום זו בתוכנית במיוחד
 זה, מחפיר למאמר שלו מאיר מתייחס כיצד

לפני־כן. יום שהופיע
 קוראים ועוזריו שלו מאיר כי ההרגשה לי יש

 את לא אך וחדשות, מעריב את רק משום־מה
 תקף שחאדה בפרשת גם כי אחרונות. ידיעות

 כמו במילים שהשתמש על מעריב, את שלו
 כאילו דק רמז בדיווחו שכלל ועל ״שחיטה".

 ואילו פוליטית התנקשות אולי, זאת. היתה
 מאה. פי חמור שהוא ידיעות, של הראשי המאמר

שלו. מעיני איכשהו נעלם
ג מאוד־מאוד• מוזר מוזר. י צ נ

לדוגמה
 מישפט, לענייני שלנו העורכת אלון. אילנה

כותבת:
 מדהימה. חוריה לי היתה שבועיים לפני

 שרות של החדש הנציב של למישרדו טילפנתי
 את לקבל וביקשתי סוויסה, רפי בתי־הסוהר.

 בכלא. כהנא מאיר הרב של ביקוריו על תגובתו
 לשמי, שאלה לי, ענתה רעילה אריבה מזכירה
הנציב. של קולו ישירות לי ענה דקה ואחרי

 של לשרותיהם הנזקקים ועיתונאים אזרחים
 קלה לגישה רגילים אינם ממשלתיים מישרדים

 נתקלים כלל• בדיד השילטונות. לנציגי כל־כך
ודוב במזכירות בירוקרטיה. של אטומה בהומה

 כל ומונעים עליהם הממונה על המגוננים רים
אליו. גישה
 נעימה. הפתעה זו היתה עניינית מבחינה גם
 דקות תוך מלאה תשובה לי לתת הבטיח הנציב

 הקבוע. במועד התקשרתי כאשר ואומנם. אחרות.
 עוזרו גליק, חיים של בפיו מוכנה תשובה היתד,

 על ברבים אספר כי לו הבטחתי הנציב. של האדיב
 אבל זאת. עושה ואני מיעילותו. התרשמותי

 נדיר, כה מיקרה שזהו חבל כמה שניה, במחשבה
במיוחד. אותו לציין שצריך עד

שהיה המיכתב היה זה )3 מעמוד (המשך
 הנוראיים מהפיספוסים להתרגש צורך כל אין

 שוגים מתרגמים כאשר בירושלים, הטלוויזיה של
לעברית. מאנגלית בתרגום

 הדובר עיתונאי חבר, מפי שמעתי השבוע רק
 מיפגש בעת בז׳נווה, בשליחות שהיה רוסית,

 גם קרה בירושלים שקורה מה כי הגדולים,
בז׳נווה.

 אנ־ נדהמו גורבצ׳וב עם במסיבת־העיתונאים
המתורגמנית(מרוסית את לשמוע שי־התיקשורת

 (העולם למערכת מיכתבים על עוד
* ואילך). 20.11 הזה

 המיכתבים בנושא שיאים על כותבים כבר אם
 ביותר הארוך למערכת המיכתב אז למערכת,

 שחתם אחד על-ידי שנכתב זה הוא בהיסטוריה
 בירחון פורסם הזה המיכתב אריאל. בשם־העט
 של מילים אלף 13:1884 בשנת האנגלי הדייגים

רמת־גן גורמן, משה למערכת. מיכתב

התצלום) של העליון כיפו(כחלק קיכרי־קומות
העדות את להרחיק צריך לא

 הכללי: המזכיר דיברי את מתרגמת לאנגלית)
 בכל- תשובותיי את מרפד שאני על מתנצל ״אני

צמר־גפן!" הרבה כך
 שאנשי־תיקשורת ומה אמר שגורבצ׳וב מה

 על מתנצל ״אני היה: מייד, הבינו יורעי־רוסית
מים!" כוס ללגום כדי תשובותיי את מפסיק שאני

הדבר. אותו מצלצל זה ברוסית
תל־אביב לופט, חיים

• • •
מת א1ה כיצד
חי הוא וכיצד

 הזה (העולם פאסבינדר ורנר על
13,11.(
 אלא בימת־הצילומים, על מת לא פאסבינדר

 מכמויות במינכן, שוובינג ברובע בדירתו,
 לפי וויסקי. גלולות־שינה קוקאין, של מופרזות
 ער שיבעה מותו, בליל פאסבינדר, הריח השמועה

 שתה לו, נמאס זה וכאשר קוקאין, גרם עשרה
 כמה בלע ולסיום ויסקי, של עצומות כמויות

 לרדת קיווה בעזרתן חזקות, גלולות־שינה
 שגרם הוא הזה העירבוב הקוקאין. של מהסוטול

למותו.
בי היה הוא הומוסקסואל. היה לא פאסבינדר

 מה כל את לזיין אהב פשוט הוא סקסואל.
 הסתובבו שסביבו והעובדה לידו, שהסתובב

למיטתו. אותם להכניס אותו הביאה רבים, בחורים
 אם כי חשובים, אחר או זה אישי פרט לא אבל
 לייפות ניסה לא הוא מעולם ליצירותיו. גישתו

 אותו להאשים אי־אפשר גם לכן רעיונותיו. את
 יהודי של דמות לפניו היתה אם באנטישמיות.

 כפי בדיוק ככזה, אותו הציג הוא חרא, שהוא
 אדם כל או חרא, שהיה גרמני עם עושה שהיה
זה. מטיב אחר

 יהודים, אהבת מאחורי להסתתר ניסה לא הוא
 כדי מסתתרת, הגרמנית החברה של שרובה כפי

 גם הציג אלא שלה, מריגשות־האשם להימלט
 שהם מכיוון לא שכאלה, בתור רעים יהודים
רעים. שהם מכיוון אלא יהודים,

גרמניה מינכן, גינת, נחום
• • •

הגובר■ על יפו
 (העולם קומתיים בתי־קברות על

).27.11 הזה
 צריכים היו לא ושגיב פונגר האדריכלים

 בניו-ג׳רסי רק לא לחו״ל. עדותם את להרחיק
ביפו. גם אלא לגובה, קוברים האמריקאית

 בליבה המצוי הנוצרי, שבית־הקברות שנים זה
 הקבורה בשיטת נוקט בשיטחו, והמוגבל יפו, של

תצלום). בקומות(ראה
 של כשכן בנושא: לארגעה שזקוק ולמי
 על שם נחים שהמתים לאשר יכול אני המקום,

השני. על אחד כי אם מאוד, יפה מישכבם
יפו פרייג׳, אלכרט

הבל זה
 הזה (העולםשדרנית עם ידידות על

4.12(
 בהעולם קליק מדור (לפי הרציני״ ״הקשר

 נברא. ולא היה לא אבנרי, איציק לבין ביני הזה)
הכל. זה יפה. ידידות בינינו יש

■ תל־אביב עטרי, שוש

ס ה ו ו ו ה ה י ה
שנה 25 דנני
ר ם אי אי צ ו  י

ו ץ ס בו ה
 לאט־לאט מתפתחת פולארד פרשת

ה עסק-הביש את המזכיר לעסק־ביש,
 סוכנים ישראל הפעילה (עת • מקורי

 מוסדות־ציבור נגד במצריים יהודיים
למתי לגרום כוונה מתוך אמריקאיים,

 ואשר לאמריקאים המצרים בין חות
 אותם של לשר־הבטחון יוחס ייזומה
 אנשים הביעו אז כבר לבון). פינחס ימים,

 זה, מסוג עסקים על דעתם את נבונים
שהו בגליון הזה העולם שדיווח כפי
שנים: 25 לפגי השבוע פיע

 (ולימים הכלליים הציונים ח״כ •
 השבוע, נזכר סרלין יוסף שר־הבריאות)

יהודית: בבדיחה לבון, לפרשת בקשר
 עצמו את שהרגיש עגלון, של שוליה

 מהעגלון ביקש בעגלת לנהוג מוכשר
 לו אמר והמושכות. הסוס את לו שימסור
 ושאל בחינה.״ לך אעשה ״טוב, העגלון:

 שעה רבע אם תעשה ״מה השוליה: את
נכ השישי) (ביום הדלקת־הנרות לפני
 קילומטרים עשרה לבוץ, העגלה עם נסת

העיירה?״ לפני
 ידע שלא השוליה, את כיסתה זיעה

לענות. מה
 סטר ואז שניות כמה חיכה העגלון

סטירת־לחי. לשוליה
 התייפח אותי?״ מכה אתה מה ״על

 מן יוצאים איו העצה? היא ״מה השוליה.
הבוץ?"
 ״גם העגלון, לו הסביר יוצאים,״ ״איך

 לפגי דקות 15 אבל יודע. לא אני
 עם לבוץ נכנסים לא הדלקת־הנרות

מהעיירה!״ קילומטרים עשרה העגלה,
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