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 הפיתגם. אומר פוסל", במומו —הפוסל ״כל

 הגלומה החוכמה מן מחדש מתפעל אני פעם מדי
זו. פשוטה באימרה
 בישיבתה מילוא. רוני סגן־השר למשל, הנה,

 בדיווח נאמר כך בכנסת, סיעת־הליכוד של
 העולם על מילוא ח״כ דיבר מוסמך. עיתונאי

הזה.
נאמר: וכך

 איננו המאבק כי הסביר מילוא רוני ״סגן־השר
 על אלא התיקשורת. של חופש־העיתונות על

 בטלוויזיה ,יש לדבריו בה. הבריונות׳ ,חופש
 בכל לפגוע הוא שלהם הראשון היעד אשר אנשים

 מנוסי דירי זאת שעושים כפי כאגשי־ציבור, מחיר
 מן בתיקשורת גם נבהלו זאת 'בכל דור.' ומשה
 הראשונה ובפעם בציבור, שהתעורר הזעם

 והתנצל עיתון, של עורך השבוע אליו התקשר
 כבר יש בכך עליו. לא־נכונה ידיעה פירסום על

שינוי. איזה לראות
 שהם ,עיתונאים נגד התריס מילוא רוני ״ח״כ
 את וראשונה בראש ומנה דבר.׳ לכל בריונים
 דעתו בריונים'. שלדבריו,שורץ הזה העולם

 מהם׳. לפחד מה .אין כי הוא מילוא רוני של
 המסתתרים ונמושות פחדנים ,אלה כהגדרתו:

 גם ,יש אמר, מאידך,׳ שלהם. העט מאחורי
 מי אך האמת. על המקפידים הגונים. עיתונאים

המתיר׳.׳׳ את לשלם חייב — דיבה שמוציא
 ״בריונים" המילים מופיעות זה קצר בקטע

 מבחינה מעניין וזה פעמים. שלוש ו״בריונות״
פסיכולוגית.

 1 מס׳ הפרלמנטרי הבריון הוא מילוא רוני
 אחד על״ידי פומבית הוגדר גם וכך בכנסת.

 ממדרגה מומחה הוא בריונות, בענייני מעמיתיו.
לתשומת־לב. ראו• מפיו וציון ראשונה,

 אינה ״בריון״ המילה הרוויזיוניסטי. במילון
 לפטריוט שם־נרדף להיפר■ אלא מילת־גנאי,

 של ביותר החשוב השיר וללוחם־חרות־ישראל.
 נפלה, יהודה ואש ״בדם הוא שפיזמונו בית״ר,

 ״קמנו במילים מתחיל תקום" יהודה ואש ובדם
 אנחנו שבנו. קמנו / צעירי־אונים שבנו,

בריונים..."
 כל בשם המחמאה על למילוא מודה אני כן. אם
 איך והנמושות. הפחדנים הזאת, המערכת חברי

 לקלל היכול מילוא, רוני של לגבורתו נשתווה
 שהוא מכיוון הגבלה, כל בלי ולהשמיץ ולגדף
מוחלטת? מחסינות נהנה

ס י ה ס מ
 פרלמנטרי אספסוף מנסה כאשר ,פעם בבל
 קם החופשית, לעיתונות מישפט־לינץ׳ לערוך
 מועצת־ את להפוך ההצעה את ומעלה מישהו

 עיתונאים הממנה שילטוני, לגוף העיתונות
 נפסדת הצעה על הוויכוח במיסגרת אותם. ומדיח

 החופשי בעולם העיתונות מוסדות שכל — זו
 פעם מדי נשאל אני — בתוקף לה מתנגדים

 חברים הזה, העולם אנשי אנחנו, אין מדוע
זה. במוסד

וחד־משמעית: פשוטה היא לכך התשובה
 או בהקמתה להשתתף הוזמנתי לא מעולם
יודע איני ״מועצת־העיתונות". של בפעולתה

 פועלת. היא כיצד ולשס״מה, מי בידי קמה, מתי
ואיך. היכן

 לא האתיקה״. ״תקנון הקרוי דבר שיש שמעתי
 לא הזה, התקנון בעיבוד להשתתף הוזמנתי

 כן: על יתר עליו. דעתי את לחוות התבקשתי
 של עותק לי להמציא מישהו טרח לא מעולם
 מה מושג לי אין הזה היום עצם ועד הזה, התקנון

בו. כתוב
 עצמי על לקבל מוכן שאיני לומר צורך (אין
 אינו גם הדבר בגיבושם. שותפתי שלא כללים
 .של ברורים כללים יש זה, בשבועון לנו. דרוש.

 עיון מתוך פיהם. על נוהגים ואנחנו אתיקה.
 טובים שלנו הכללים כי נראה אחרים, בעיתונים
ההוא). התקנון מכללי וחמורים

 הזה העולם הוחרם מדוע הסתם, מן תישאל,
 ועד מאז ״מועצת־העיתונות״. של מקימיה על־ידי

זה: הוא הנכון ההסבר כי נראה היום.
 העולם של הנוכחית המערכת קמה כאשר

 ומשועבדת כפופה העיתונות היתה .1950ב״ הזה,
 נהג הוא בן־גוריון. דויד של למישטר־יחיד כולה

 שאם התפאר עצמו הוא שלו. כבחתול־הבית בה
 את מזמין הוא כלשהו, פירסום למנוע רוצה הוא

 ומבקש הסוד את להם מספר העיתונים, עורכי
אוטו היתה החלטת־הגניזה אותו. לגנוז מהם

מטית.
 זה. לנוהל מעולם הסכים לא הזה העולם

 היחידי כלי־התיקשורת היינו שנים הרבה במשך
 על וחריפה עיקבית מתמדת, ביקורת שמתח

 וחוץ, פנים בענייני בן־גוריון של מדיניותו
 לצורכי- נגע שלא קשר־השתקה כל ושכרנו

 תיעב בדגוריון המדינה. של החיוניים הביטחון
 את לבטא מעולם הסכים שלא כך, כדי עד אותנו
 בשם אותנו כינה הוא הזה. העולם השם

לתואר־בבוד. בעינינו שהיה המסוייס", ״השבועון
 — שונות בדרכים אותנו לחסל ניסה בדגוריון

 בצה״ל. הזה העולם הפצת איסור כלכלי, חרם
 על־ מינהלי(שנבלם במעצר אותי לכלוא נסיון

 מיוחדים חוקים לחוקק נסיון בגין), מנחם יד•
 גופניות בפעולות־טרור מעורבות גם ואולי נגדנו,
 כי לקבוע היתה העיקרית פעולתו אך נגדנו.
 מעורכי ורק אך מורכבת תהיה העורכים" ״ועדת

 הפוליטי השבועון אז היינו היומיים״. ״העיתונים
 אותנו להוציא נועדה זו והגדרה במדינה, היחידי

הכלל. מן
 עם פעולה שיתפו דאז היומונים עורכי
 הורכבו מכך וכתוצאה תמיד). (כמו השילטון
 בארץ העיתונאי המימסד מוסדות כל למעשה
 ״מועצת של הקמתה אופן ונגדנו. בלעדנו

הזה. המישחק מן חלק היה העיתונות״
 מסוכן כמה עד בעליל מראה הזה הסיפור

 כלשהו למימסד שילטוניות סמכויות להעניק
 חופש־ של המיקצוע — העיתונות במיקצוע

 דומה הוא אין לציבור. המידע ומסירת הביטוי
אחר. מיקצוע לשום

 בכללי״אתיקה דוגל אני לאתיקה: ואשר
 של גיבושם לגבי משלי הצעות לי יש חמורים.

 פעולה לשתף מוכן אני והפעלתם. כללי־אתיקה
 את עצמו על שיקבל עיתונאי גוף כל עם

 כי סבור אינני ברצינות. הזאת החשובה המשימה
לכך. רבה תרומה תורמים הקיימים המוסדות

1של והיום אחד כל
גלוח־השנה מיוחדים מועדים על

}.1.1.86 הזה (העולם
 זה דצמבר. חודש עם בעיה יש אבנרי לאורי
 אישי, יומן במדורו, כותב שהוא כפי החודש,
הצרות. כל עליו שבאות

 כבר יכול הוא שעכשיו שמח אני כל קודם אז
 הבאים. החודשים 11 ל־ לפחות לרווחה, לנשום
 הקוראים קהל את להרגיע מבקש אני ושנית,

 נוראי. כזה דבר לא זה שלוח־השנה להם ולהודיע
 אבל מקולל, חודש יש שלאדם אומנם, קורה,
אחרת. גם קורה

 29ה״ מאושר: מאוד יום לי יש למשל. לי, כמו
 פעם רק הלוח את פוקד הוא אומנם בפברואר.

 עובדה: בחיי. הגדול היום זה אבל שנים, בארבע
 בפברואר 29ב־ נולדתי: 1952 בפברואר 29ב־

 חיילת בצה״ל, שירותי בעת פגשתי, 1972
 נשאתי 1976 בפברואר 29ב־ יעל: בשם משגעת

 תעודת- תאמינו(יש לא או ותאמינו לאשה, אותה
דינה. בתנו, נולדה 1980 בפברואר 29ב־ לידה):

רעננה ־מרץ, אבי

רק1־י1גי דא זה רמוז־השו־ה
 הזה (העולם ׳86 לחורף סרוות על

1.1.86.(

 מאוד יפה גלזן? אורנה מחיי, רוצה היא מה
בעולם שהולך מה על מניו־יורק מדווחת שהיא

16 בת מרי, המלכה
קונפיטורה ולא ריבה לא

 יעשה מה מראש חשבה לא היא אבל הפרוות.
 החום, המינק מעילי תצלומי מלווה שלה, הדיווח

 לתקציב האפורה, והסוואקארה שועל״הכסף
שלנו. המישפחה

 העבודה, מן האחרון הרביעי ביום שבתי רק
 פרווה! זה מה תראה ״בנצי, לקרב: יצאה ואשתי
 קר..." להיות מתחיל

ברור. היה הרמז
 ניו־ איננה שרמת־השרון ובכך במצב בהתחשב

 מעיל־ על אחר־הצהריים למחרת התפשרנו יורק,
בהמשביר. צמר

בחינם. חילקו לא אותו גם אבל
רמת־השרון קליין, בן־ציון

התותחנים שד ברברה
 הזה (העולם הקדושה ברברה על

8 . 1 .86. (

 ברברה תואר בהענקת הגזמה קצת יש
 האוהבת האוסטרית טאופר, לברברה הקדושה

 נראית היא והכתבה התצלומים לפי בארץ. לחיות
 הקדושה ברברה זאת, לעומת ופילפל. חיים מלאת
 מצריים(לפני ילידת יפהפיה צעירה אומנם היתה
 חשש לפירקה, הגיעה כאשר אך שנה), 1700 איזה

במיגדל. ביטחון, ליתר אותה, וכלא אביה לה
 בדתה להרהר זמן מספיק לה היה במיגדל
 בתשובה לחזור החליטה והיא העכו״מית,

 רק הנכון. המונח זה אם — בהתכתבות והתנצרה
 שהתפרץ עד כך כל זעם הוא לאביה, הדבר נודע

המקום. על אותה והרג למיגדל
 הכריזה הקתולית שהכנסיה הסיבה היתה וזאת

קדושה. כעל מכן, לאחר שנים מאות כמה עליה,
ירושלים לוי, יוסןל

 ברברה יום את לחוג כסית לאנשי להם מותר
 לשם אבל הקדוש. סילווסטר יום במקום הקרושה

ולהקדים יותר לדייק טאופר ברברה על היה כך

4

יום. 27ב־ בארץ ביקורה את
 הקדושים בלוח הקדושה, ברברה של היום כי

 לא היא אגב, ודרך בדצמבר. 4ה־ הוא הנוצריים,
 של הפטרונית היא הקדושה ברברה קדושה. סתם

תל־אביבכהן יונה והתותחנים• כורי־הפחם ,

חושים לדא חיישנים
בתל־אביב. איכות״החיים על
 שנים, שלוש לפני ורכשתי, טעות עשיתי

 מיסחרי. למרכז ממול תל־אביב, בצפון דירה
 בלילות ביום(ובעיקר פעמים חמש ארבע, שלוש,

 של (הסנסורים) החיישנים מתחילים ובשבתות)
 בבתי־ המותקנים פריצות, נגד מכשירי־האזעקה

סבירה. סיבה ללא לצפור, במרכז, העסק
 לפעמים מושיע. ואין וצופרים צופרים הם

שעה, חצי לפעמים שעה, רבע נמשכות הצפירות
 שהחלו כמו לפתע, פוסקות הן ואז שעה. לפעמים ,

לפתע•
 האלה חוש־ההתחשבות חסרי החיישנים

 הרשות איפה לגיהינום. ממש החיים את הופכים
 לאיכות־החיים הרשות איפה לאיכות־הסביבה?

תל־אביב קירצמן, חנן כזאת?) קיימת (אם

הנזרמדדה מיכתב
בעיה־. לעצמו שפתר קורא

 העולם את שבוע כל קורא שאני שנים זה
 הזאת, השבועית ממנת־הקריאה מבסוט הזה.
 ומן הרחילויות מן הסקופים, ומן הידיעות מן נהנה

התשקיפים.
 זה אותי. אוכל אחד דבר שבוע כל אבל

 להם יש הקוראים כל איר למערכת. המיכתבים
 רעיון. כל לי אין פשוט ולי, לכתוב ומה לומר מה
 על מתקבל הזה בהעולם שכתוב מה כאמור, כי,

להוסיף. מה לי ואין דעתי
 כל על קוראים כתבו שבועות כמה שלפני עד

 האותיות מיספר יוצאי־רופן(כמו נושאים מיני
 יכול אני גם סוף־סוף ועכשיו האלבני), באלפבית

לעניין. להיכנס
 לאכול התחלנו וכולנו הגיע כבר החורף הלא

 זאת שאצלם כאלה שיש רק ריבה. עם לחם שוב
 בבית, אצלנו כמו או, קונפיטורה, אם כי ריבה, לא

מרמלדה.
 את לקחו מאיפה זה תמיד אותי שהטריד מה אז

 בספר ומצאתי, חקרתי הזאת. המרמלדה
 מרי, של ילדותה בימי נולד זה כי אחד, היסטוריה

 ! בחצר שגדלה ),1587־1542( הסקוטים מלכת
 אשר והטבח מרי, חלתה אחד יום הצרפתי. המלך

 בעזרת לרפאותה קיווה המלכותי במיטבח
 תוך ורקח, ורקח רקח הוא מירקחת־תפוזים.

 מאלאד אה מארי הזמן כל מלחש שהוא
 ר מרמלדה, לו שיצאה עד חולה), מרי (בצרפתית:

החלימה. באמת מרי וממנה
 הרצליה שוץ, דורון

מרמ המילה שורש אבל ׳שיפור, הסיפור •
 שפירושה מרמלו, הפורטוגלית במילה לדה

חבוש.

הדבש ער
השקץ וער

 חדש דגר לא כנראה, הם, מצגי־לחץ
 שר־ סגן כשהיה עוד פרם. לשימעון

 לעמוד השתדל הוא הביטחון,
 שדיווח בפי בכבוד, כאלה כמצבים

 השבוע שהופיע בגליונו הזה העול□
שנה: 25 לפני

 שאליהם המצבים על קולעת הגדרה
 בחוג פרס שימעון נתן לפעמים. נקלע הוא

 אחד כמו מרגיש אני ״לפעמים ידידיו:
 אני אריה. פיתאום ורואה בג׳ונגל שהולך

 לברוח מנסה אני נמה — והנה אחורה פונה
 עולה אני ברדלס! — שמאלה זאב: — ימינה

 — למיקלט לי. המזדמן הראשון העץ על
 ואני ברירה, לי אין אז כוורת־דבורים! והנה

הדבש!״ את מלקק

*
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