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 ללוחמים־ או ליוצאי־מחתרת לבוגרי־אוניברסיטה, אופייני זה מסוג כינוס
בצבא. יחידת־עילית של לשעבר

 לא השבוע, שיתכנסו האלה, האנשים רוב טבעי. זה הזה העולם לגבי אולם
 של יחסים שררו לא העיתון ובין בינם מקום־עבודה. כאל הזה העולם אל התייחסו

 בחלום. ואף בהקיץ ובלילה, ביום ובנפש, בלב לו מסורים היו הם ועובד. מעביד
משימה. תפקיד. היתה במערכת עבודתם

 יחידת־קומנדו. ליוצאי זו מערכת יוצאי דומים אכן זו מבחינה
 אף ולעיתים בסערת־רגשות, מלווה המערכת מן הפרישה היתה מהם רבים לגבי
 שאינו הזה העולם במערכת אי־פעם שעבד אדם שאין נדמה אך מר. במשבר
 בחייו. תקופת־שיא כאל בה לתקופת־פעולתו אחורה כיום מסתכל

 שנה. 50 השבוע לה שמלאו החווייה, מן חלק זהו גם
 הוא, עיתון ולפירסומו. מידע לאיסוף מנגנון הוא עיתון עיתון. הוא הזה העולם

מידע. היא שסחורתו מיסחרי עסק בעצם,
 הן תפקידו, מבחינת הן מזה. יותר הרבה גם הוא אבל עיתון. הוא הזה העולם

 כתביו, של היחס מבחינת וכמה כמה אחת ועל אליו, קוראיו של היחס מבחינת
ועורכיו. צלמיו

שוטה וכלב שמירה כלב
 הנושאים אותם — היום של חברי־המערכת עם הוותיקים ייפגשו במסיבה

הזה. העולם בחזית השבועי המאבק בעול עתה
יותר. טובה מערכת לנו היתה לא מעולם

 השבועון, עמודי מעל העיתונאית דרכם את כולם כמעט התחילו קודמיהם, כמו
 כל נשים. רובם צעירים. רובם מאוד, ותיקים מהם אחדים כוכבים. הפכו כבר ורובם
 ואולי עיתונאי, מיגזר באותו המומחים ממיטב — במיקצועו מומחה מהם אחד

שבהם. הטוב
 כתבינו של מומחיותם אך מישהו. אקפח שמא שמות, כאן להזכיר מעז איני

 הכלכלי הספרותי, והקולנועי, המישפטי והחברתי, המדיני בשטח — ופרשנינו
 חוקרינו טיב גם וכן האלה, המיקצועות בחוגי היטב ידועה וכו׳ והרפואי

 והקאריקטורות שם־דבר, ונשאר היה הזה העולם של הצילום סיגנון ומראיינינו.
 הקאריקטוריסטים גדולי את שכללה במסורת כיום ממשיכות הזה העולם של

המעולים. מן הם ולסיגנון לעימוד האחראים בעולם). גם בארץ(ועכשיו
 את ההופכת היא לא העיקר. אינה שתהיה, ככל חשובה המיקצועית, הרמה אולם
שהיא. למה המערכת

 העיתונאי, האידיאל — הזה העולם של לאידיאלים המסירות יותר חשובה
והציבורי: האנושי

חשיפה. הטעון דבר כל ולחשוף מקום, לכל להגיע •
בכך. הכרוך הסיכון גודל מה חשוב ולא השתקה, של קשר כל לשבור •
 שתהיה ככל גדולה וביטחונית לאומית פרה זאת ותהיה פרה, שום לקדש לא •

ועתירי־כוח. עתירי־הון מימסדים ההסתדרות, או השב״ב המוסד, או צה״ל —
מקוממים, ואף מרגיזים חריגים, בלתי־פופולריים, דברים להגיד לפחד לא •

 בראשית לא שלה. ה־ססז ביום ולא מילחמה, של הראשון ביום לא האמת. זוהי אם
בסיומה. ולא פרשה,
 עיתוני־ישראל כל אם גם שטיפת־מוח, של מסע לשום להצטרף לא •

 הלאומיים למוסדות ״אירגוני־מחבלים" השם הדבקת בחדווה(כגון בו משתתפים
 ״בני־מיעוטים״, ״מקומיים", כגון קולוניאליות במילים השימוש או השני, העם של

וכו׳). ״התפרעויות"
 אישים של פינכתם את ללחך לא לחזקים. להתחנף ולא חלשים, לדרוס לא •

הישראלית. בעיתונות כמקובל מידע, תמורת ומוסדות
 להבין כאסח. לשם בכאסח לעסוק ולא וחזקים, גדולים מלתקוף להירתע לא •

 הנושך שוטה, כלב ובין הדמוקרטיה, על המגן כלב־שמירה, שבין ההבדל את
ושבים. עוברים

 לאהוב אך במדינה, ומקולקל מושחת דבר כל על רחם ללא ביקורת למתוח •
הארץ. ואת המדינה את

 ציירים, צלמים, כתבים, — כולנו בין הברית מבוססת האלה היסודות על
הקורא. ובינך, בינינו הברית וגם — עורכים

נזחיקו״ם! היזהרו
 להגשים ואי־אפשר במציאות, אידיאלים להגשים קשה אידיאלים. הם אלה

תמיד. לכך, לחתור אנחנו מצווים אבל ותמיד. במלואם אותם
 על המעידים כדיברי־יוהרה, נקראים אלה בעמודים שכתבתי שהדברים יתכן

 על כטפיחה״עצמית לפחות או עורכו. ושל העיתון של שביעות־רצון־עצמית
כזה. ביובל איכשהו, המותרת, השכם
כולו. הזה העולם לגבי נכון וזה עצמית, שביעות־רצון שום בליבי חש אינני אך

 חייבים שאנחנו לנו נדמה תמיד ומעצמנו. מהעיתון מרוצים לא פעם אף אנחנו
ולשכלל. לשפר שיש יותר. לעשות

 מזה קבועה בשעה הזה בהעולם הקיים מוסד — השבועית ישיבת־המערכת
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ומישגים. מחדלים חשיפת תוך שפורסמו,
 שערך, במיבצע שהשיג, בסקופ פעם מדי להתגאות מותר חבר־מערכת לכל
 שבעת־ תהיה שהמערכת ברגע אולם מדליק. בתצלום תוצאות, שהשיגה בחקירה

שהוא. מה הזה העולם עוד יהיה לא מעצמה, רצון
 ומזכירים אחורה, קרובות לעיתים מסתכלים אנו אמנם, נוסטלגי. עיתון איננו

 נכונות את והנסיון הזמן במיבחן להעמיד כדי אחרת, או זו בהזדמנות שכתבנו מה
 איננו מעולם אך העתיד. לגבי העבר מן ללמוד כדי חשוב, שזה לנו נראה הדברים.

העבר. על התרפקות מתוך נוסטלגיה, מתוך זאת עושים
לפנינו. היא והמשימה עבר, העבר

 לידם קיבלו הרבים שהמחקים מיותר, שהוא לשנן הזה העולם שונאי יכולים
הזה. העולם כמו כיום הם העיתונים שכל תפקידנו, את

 ושוב חדשה. פרשה חדש, משבר חדשה, מילחמה — הבא האתגר יבוא מחר אבל
 חזיתית יתנגש הסיכון, את עצמו על יקבל קדימה, יילד אחד שעיתון צורך יהיה

 את יפריך קשר־ההשתקה, את ישבור המימסד, ועם הלאומי הקונסנזוס עם
הכותבת. למקהלה קץ ישים המוסכמות,

הזה. להעולם תחליף שאין המי־יודע־כמה, בפעם לפתע, יתברר, ואז
משוא־פנים. בלי מורא. בלי הזה. לרגע מוכנים נהיה הבאה בפעם גם

במרינה
העם

אושוזיץ מול
 מזכיר העצמאות יום

 המדיגה קמה מדוע
דרושה. היא ומדוע

אחר היבט גם יש אד
 לפני ימים שמונה חל יום־השואה
מיקרי. אינו הקשר חג־העצמאות.

 היורדים השיגרתיים, הנאומים בליל
להש עלול ביום־השואה, הציבור על
 מפני קמה המדינה יסודית: אמת כיח

 של קורבנות להיות נמאס שליהודים
היסטוריה. לעשות תחת ההיסטוריה,

 אזרחי־ישראל של ביטחונם כי יתכן
 ביטחונם מאשר יותר גדול אינו כיום
 הבדל יש אולם בפזורה. היהודים של

 אזרחי־ישראל של ביטחונם עצום: אחד
 לבצרו יכולים עצמם הם בידיהם. מסור

 להחמירן, או סכנות למנוע להרסו, או
שלום. לערוך או מילחמה לערוך

 ולא בחלקו, לפחות בידם, גורלם
זרים. אלמוניים כוחות בירי

 בני־ מאות הסיקו הזאת המסקנה את
בשבועות שביקרו ישראליים, נוער

הממשלה
הישראלית הקומדיה

 רק הימה זאת פעם
ביגלאומית. בדיחה
בארסה זוהי עכשיו

 ממשלת־האח־ היתה שנתיים במשך
הפ היא עכשיו בדיחה. דות־הלאומית

לפארסה. כה
להס כדי בעולם מתרוצץ שר־החוץ

 בינלאומית ועידה דרושה מדוע ביר
 ראש־הממשלה ישראל. קיום להבטחת
בינ ועידה מדוע להסביר כדי מתרוצץ
ישראל. לקיום סכנה היא לאומית

 שליחים שולח סגן־ראש־הממשלה
שהוו להסביר כדי העולם, לממשלות

שו ראש־הממשלה גאולה. תביא עידה
שה להסביר כדי שליחים, אחריהם לח

שניה. שואה תביא וועידה
מא וצוחקים מקשיבים בוושינגטון

 המדיניות השליחים. של גבם חורי
 אמריקאים על״ידי נעשית האמריקאית

וושינג אמריקאיים, שיקולים על־פי
 במרחב, בשלום מעוניינת אינה טון

לברית־המועצות, דריסת־רגל שייתן

 בסימן כולו עמד הנדון), השבוע(ראה
 שפרשו הגופים, ליכוד־השורות. של

 חזרו שנים, ארבע לפני למעשה ממנו
הל התנועה היתה לא מעולם אליו.

 — יותר מאוחדת הפלסטינית אומית
עתה. מאשר — להלכה לפחות
 התנהלו זה, גוף בכינוסי תמיד כמו

 שכל נפרדים, מישורים בשני הדברים
המי המישור ביניהם: מבחין פלסטיני

המעשי. והמישור לולי
 הקשחה חלה מילולית, מבחינה

הק עצמו ערפאת גם האירגון. בדברי
 על־ירי בעיקר — ניסוחיו את שיח

 זה מדבריו. מסויימים ניסוחים השמטת
האחדות. עבור ששילם המחיר היה

 התוצאות המעשי, המדיני במישור
השאר: בין לגמרי. שונות
ה לערפאת. מוחץ ניצחון •
 על־ידי האחרונות בשנים שהוגדר איש,

 מחדש פה־אחד נבחר כ״בוגד״, יריביו
 ייצוגי, לתפקיד ולא התנועה, כראש

 כל העליון. הביצועי לתפקיד אלא
 אישרו החשובים הפלסטיניים הגופים
מנהיגותו. את מחדש
 בוועד־הפועל בהנהגה. רוב •

ב ״ממשלה מעין שהוא אש״ף, של
 מורכב זה רוב לערפאת. רוב יש גולה",
המוג־ ומאישים פת״ח, תנועתו, מנציגי

 הם בפולין. באתרי-ההשמדה האחרונים
 אוש־ למראה לנאומים. זקוקים היו לא

 את הבינו ומאידאניק טרבלינקה וויץ,
למח התשובה היא ישראל התורה: כל
אלה, נות

 יש אולם נגדנו. כולו העולם
 לדור, מדור הנמסרת השואה, לחוויית

שני. היבט גם
 את היהודים בלב חיזקה השואה

נג הגויים ש״כל העתיקה, ההרגשה
 ישכון״, לבדד ״עם הם שהיהודים דנו",

להש ומייחל אנטי־שמי כולו שהעולם
היהודים. מדת

מפו לעדה טבעית היתה זו השקפה
 ריבונית, מדינה לגבי וחסרת־ישע. זרת
 כי מסוכנת. גם אלא כוזבת, רק היא אין
 מסוגל אינו השקפת־עולמו שזוהי עם

 מדינתו את לנווט נבונה, מדיניות לנהל
 בריתות, לכרות האחרות, המדינות בין

שלום. להשיג

 תודעת־ כיום משפיעה זו מבחינה
 הציבור על ביותר שלילי באופן השואה

 אלא במודע, לא — ומדינתו הישראלי
 למצוא עלולה היא ההכרה. לסף מתחת

 וקנאיות גזעניות במגמות ביטוייה את
 הפונים וגוש־אמונים, כהנא מאיר נוסח
הדרו במדיניות ולחבל לעולם, עורף

 ביטחונה המדינה, עתיד להבטחת שה
ושיגשוגה.

 מקי־ ישיגו אלה, מגמות ינצחו אם
למ בדיעבד, מטרתם את מי־אושוויץ

 ההיפך את השיגו הקצר שבטווח רות
 מדינת־ישראל של הקמתה את —

הריבונית.

לשלום חתירה
 כבד. מחיר מוסקווה תשלם כן אם אלא
 פרס שימעון את מעודדת היא לכן

יצ של תורתו על־פי ופועלת בחיוכים,
למעשה. שמיר חק

 קיימת שם יותר. נוח המצב בצרפת
 פראנסואה הנשיא, — דומה בדיחה

 ראש־ ואילו סוציאליסט, הוא מיטראן,
הי איש הוא שיראק, ז׳אק הממשלה,

 וערך מיטראן, של אורחו היה פרס מין.
 הוא שמיר ביקור־נימוסין. שיראק אצל

 בי־ ומבקר שיראק, של אורחו השבוע
מיטראן. אצל קור־נימוסין

 חנות־ לנהל אי־אפשר כזאת בצורה
 משתדל שמיר־פרס הצמד אך מכולת.
מדי לנהל בהחלט אפשר שכך להוכיח

נה.

מרחביים יחסים
ערפאת שד ניצחזנז

 ומציאות לחוד דיבורים
 כאמת קרה מה לחוד.

הפלסטינית? המועצה כמושג
 הרוצה טרוריסט, הוא ערפאת ״יאסר
 רבץ, יצחק אמר המדינה," את להשמיד
 מיפלגת־ של גוף לפני ארוכה בהרצאה
 היומרני השם את הנושא העבודה,

 של דבריו אולם הארוך״. לטווח ״פורום
 שאינו הקצרצר, לטווח התייחסו רבץ

 מקוצר־ סבלו הם מקצה־אפו. רחוק
מדהים. ראייה

 המועצה של 18ה־ המושב תוצאות
 הפרלמנט־בגו־ ,הפלסטינית הלאומית

 ומורכבות. מסובכות יותר הרבה היו לה,
שנערך המושב, מישורים. שני

ב הידועים אך כבלתי־תלויים, דרים
 זה, לגוף מדיניותו. וכתומכי תומכיו
הח נציגי גם צורפו חברים, 15 המונה

 החזית חבש, ג׳ורג׳ של העממית זית
 המיפ־ חוותמה, נאיף של הדמוקרטית

הפלסטינית(שצור הקומוניסטית לגה
 אש״ף) למוסדות הראשונה בפעם פה
 (״אבו־אל־עבאס"), עבאס מחמוד וגם

 את שביצע הפרו־עיראקי הרסיס ראש
לאורו. אכילה האוניה חטיפת
הח התוצאה לאסד. מפלה •
 תבוסת היא המושב של ביותר שובה

 למראית־ סוריה. נשיא אל־אסד, האפט׳
להנ צורפו שאוהדיו מפני ניצח, עין

 אופטית. טעות זוהי אך אש״ף. הגת
 כה עד שחסו הגופים, ההיפך: קרה

המוש לאויבו יד נתנו בדמשק, בצילו
 שנוא־נפשו. ערפאת, בע,
 את להנהיג אסד של ליומרתו מכה זוהי

לרע מכה וגם הלאומי, הערבי המחנה
 על אסד נענש כך רבתי.״ ״סוריה יון

ה מחנות־הפליטים את להשמיד נסיונו
 השיעים. באמצעות בלבנון, פלסטיניים
 של מובהקים סוכנים שהם המנהיגים

 ג׳בריל אחמד אבו־מוסא, — אסר
 לא כלל — צאעיקה האירגון וראשי
 אבו־נידאל והטרוריסט במושב, שותפו
ממנו. גורש

ל טו בי  חוסיין־ער־ הסכם •
 על־ למעשה שבוטל זה, הסכם פאת.

 עתה חוסל שנה, לפני חוסיין המלך ידי
 דלת פתח 18ה־ המושב אולם רשמית.
 ישתנו לא הממלכה עם והיחסים לירדן,
 המושב. בעיקבות בפועל

על ממצריים. •התרחקות
ביותר. העקשני המאבק התנהל כך

)10 בעמוד המשך

2591 הזה העולם6 !


