
נזיבחבים

 סיקור לפני הכבושים השטחים סגירת
 בדרך צעד היא והישראלית העולמית התיקשורת

הפאשיזם. אל
גימגום. ללא מלא, כפה זאת להגיד יש

 צבא־הגגוד כיוס פועלים הכבושים בשטחים
 המימי זרועות שרות־הביטהוויהבללי, לישראל,

 שאר על נוסף ״האזרחי״, והמינהל הצבאי של
 מטעם פועלים האלה הגופים כל המדינה. ורועות

 מוסדותיה הוראות פי ועל בשמה מדינת־ישראל,
הנבחרים.
 — הסיקור מתחום הזאת הפעילות כל הוצאת

הישראלית. הדמוקרטיה פירוק פירושה
הישר לאזרח אין תיקשורתי, סיקור בהיעדר

 יכולים שם. קורה מה לדעת אפשתת שום אלי
 המצפון את הנוגדים מעשייזוועה, שם להתבצע
 מעשי־איוולת, שם להתבצע יכולים הלאומי.
 אדם כל עתיד על הרת־אסון השפעה להם שתהיה

 במעטה בחשאי, עתה נעשה זה כל בישראל.
 האזרח של ומאוזגיו מעיניו הרחק סודיות,

הישראלי.
 להתיימר זכות שום לה איו כך, הנוהגת מדינה

דמוקרטית. להיות
 דמוקרטית היא ישראל בי להניח כיום מקובל

 בה שיש כלומר: חוץ. כלפי לא כי אם פנים, כלפי
 אומרים: (ויש אזרחיה לגני מלאה דמוקרטיה

 שבשטחים בעוד בלבד), היהודיים אזרחיה לגבי
 דיקטטורי שהוא צבאי, מימשל קיים הכבושים
מטיבעו.

 התיק* הוצאת כי עוד. נמנה אינה זו קביעה
הדמו את הורסת הכבושים השטחים מן שורת

 מה יורע שאינו אזרח פנימה. בישראל קרטיה
 אינו נשמו, ממשלתו מטעם געשה מה מתרחש,

 יכול הוא אין דמוקרטי. כאזרח לפעול עור יכול
 פי על בבחירות להצביע בהחלטות״ להשתתף

בכל כמו נשר״קלפיות, הופר הוא בדוק. מידע

 גריח״מ ביו ׳'״*'"י״• י'״5
ודרא״פ *

*

 חיי את מסכן הוא הרי קטלנית, מחלה זוהי
החולה.

 אח מציגה התיקשורת עכשיו. שקורה מה זה
 את לאבחן לרופא המאפשר צילום־הרנטגן,

 ודמוקרטי, במישטר אותה. ולרפא המחלה
כאחד. והרופא הפאציינט הוא הציבור

 מפני שלו, תסונודהרנטגן את המרע חולה
 ציבור מטורף. הוא במחלתו, להכיר רוצה שאינו
 דומה התיקשודת את והכובל המצלמה את השובר
 הוא ולראות. לשמוע רוצה לא הוא כזה. לתולה

 ישלם הוא האמת. מן בורח הוא לדעת. רוצה לא
כנד. מחיר כך על

 לצרות. גורמת הטלוויזיה כי טוענים
 טענות הן אלה למענה. מתארגנות שההפגנות

 את.הסתרת להצדיק שנועדו ברונן, שיקריות
האמת.

 בשטחים נהרגו שנה שבתקופה היא עובדה
 לא וילדה, ילד ואשה, איש 80מ־ יותר הכבושים

 מיקרה אף לצלם אחד סרט״טלוויזיה זע׳ הצליח
 אין' מצלמה כשיש משמע: הריגה. של אחד

הורגים.
 בני 2500מ־ יותר קשה נפצעו שבה בתקופה

 לא מכוון, עצמות ומריסוק תמורות מהכאות אדם
 קטן קומץ לצלם אלא הטלוויזיה צוותי הצליחו

 את שעורר מקרודהזוועה כאלה. מיקרים של
 שהחיילים מפגי התרחש העולמי הרעש

 עמד הצלם מצולמים. שהם ידעו לא הסאדיסטיים
מ. הבחינו לא והחיילים מסר, 300 של במרחק
 מעשי־ מונעת התיקשורת של ה״קוחה העין

 לאפשר כדי באה הזאת העץ סגירת יוועד״
יותר. המורים מעשים

תמיפלצת ^

כולו. העולם כעיני נראה זה בך
 חרם מדינות שלוש הטילו האתרוגים בימים

 המאורעות סיקור את ומנעו כלי־התיקשורוק על
בהן. המתרחשים

 טיפולה לגבי אפריקה, דרום ;1 מס׳ מדינה
בשחורים.
 טיפולה לגבי ברית־המועצות, :2 מסי מדינה

הארמנית. הלאומנית בהתמרדות
 בשטחים טיפולה לגבי ישראל, ;3 מס׳ מדינה
הכבושים.

 בין אי־שם ישראל עומדת זה במיסדר־אי־כנוד
 ונין פרטוריה של הפאשיסטית הדיקטטורה
מוסקווה. של הקומוניסטית הדיקטטורה

 שייך אינו אלה עורבים שני אצל ההולך זרזיר
הדמוקרטיים. העופות למישפחת עוד

תמונת

 הנוי הוא 20ה״ המאה של המיפלצות אחת
קיסימ׳ר.

 שבה קאמבודיה, של לטרגדיה האחראי הוא
 ריצ׳ארד לנשיא יעץ הוא נני-ארם. מיליוני גיספו

 עליה הניא ובכך ארץ, לאותה לפלוש גיכסון
 מילחמת את האריך הוא סוף. לה שאץ סראגדיה
 של נהרות נשפכו שבהם שנים, ככמה ויאט־נאם

 וטבח במעשי-זוועה נוראות, בהפצצות דם
מנוסת-חרפה. ממנו נס בסוף יומיומי.
 ובין ארצות-הברית בץ הדטאגט בבינץ חלקו

אלד״ פשעים על מכפר אינו וסץ ברית״ד,מועצות
 מפושעי׳המילחמה אחד הוא קיסינג׳ר בעיני,
 אגוצנטרי, אגומאני, אדם המאה, של הגחלים

מגואל־בדם. דיפלומטי בדרן לחלוטין. ציני
 את להגביר לנו ומייעץ הזה האיש בא עכשיו

 את לחקות הכבושים, כשטחים הברוטאליות
 לפגי האלה השטחים את ולסגור דרום־אפריקה

 את עצמנו על להכיא כלומר, התיקשורת.
בוויאט־נאם. האמריקאית הטראגדיה

12!ב ^שטן! מאיתנו, סור
העיתוגאיסי ־*ג

ינטגן
 ״שבירת של בדימוי להשתמש מרבים

הראי״.
 הנשקפת התמונה בראי, מסתכל אתה כלומר:

 את שובר אתה בעיניו, חן מוצאת אינה ממנו
הראי.
 הרי המצב. את ממצה אינו אך טוב, דימוי זהו

ראי. בלי לחיות אדם יכול
 מכשיר שבירת יותר: מתאים דימוי הנה
רנטגן. לצילום

 את קורע או כזאת, מכונה ששובר מי
אם המחלה. של הדיאגנוזה את מונע תצלומיו/

 העיתונות עומדת זה, משבר מול
 וחסרת*עמדד״ חסרת־קול המאורגנת הישראלית

 לקרוא המזימה, מול אחר כאיש להתייצב תחת
 רוע את ולקרוע וארץ שסיים להזעיק תיגר, עליה

 משתפת־פעולה, שותקת, משלימה, היא הגזירה,
מגמגמת. ביותר הטוב ובמיקרה

 כך, בדי עד רקובים העיתונות מוסדות אט
 עיתונאים של קבוצה בארץ לקום חייבת

 אנשי־ עשו בך שתמחה. שתזעק, חופשיים,
 של שעתם הגיעה אחרים. במיקצועות המצפון

 חחושת־השליחות, להם שיש הגוגים, עיתונאים
הם. גס זאת לעשות

<12^

)3 מעמוד (המשך
 לגימטריות להגיע אפשר מציאותיות, וביתר

מקאבריות. די אמנם אחרות,
 40ה־ שבשנת כזה מעט עוד יהיה המצב
 לקחת או אופציות: שתי רק לנו יישארו למדינה

 ),40( לזד לנמל־התעופה לנסוע או )40( חבל
חל־אביב ברייאר, רות חוצה• בדרך

דמשק פי על התדר
 של לשמו הנבון הערבי התעתיק על

 סוכן הייתי (״אין הזה העולם עורן
).24.2.88 הזה העולם המוסד״,

 תישרין, אל־אסד, חאפט׳ של היומון כאשר
 מצחיק, זה המוסד, כנציג אבנרי אורי את ממנה
 אבנרי של שמו את מאיית הוא שבה הצורה אבל

משעשעת. היא בערבית,
 אפניר׳(״כך תכללם הכדא הערבית, הכותרת

 בורות את לכל, בנוסף מגלה, אבנרי״) דיבר
במקורות. תישרין

 מסוג רפוייה בי״ת בערבית אין כי נכון אמנם
 צורך אין אבל אבנרי, של בשמו המופיעה הבי״ת

להש הוא הנכון כתחליף. פ״א באות להשתמש
 התרגום עושה שאכן כפי דגושה, בבי״ת תמש

שמופיע מקום בכל הכותב, התנ״ך, של הערבי

 ארצות״הנרית את המרכיבות המדינות(סט״טס)
 יצר לוי כי הזה העולם לקוראי הודיע והוא

 של הסטייטס 52ל־ ישראל כץ ישירים ״יחסים
ארצות־הברית״.

 לארצות־ יש חדשה להודעה עד מצטער.
 להלן מאמין, שלא ולמי בלבד סטייטס 50 הברית

שלהם: והאלפביתית המלאה הרשימה
איידא־ אייאובה, אורגון, אוקלהומה, אוהייאו,

אריזונה. אלסקה, אלבמה, אינדיאנה, אילינוי, הו,
הדרו דקוטה דלאווייר, ג׳ורג׳יה, ארקנסאו,

ויסקונ וייאומינג, הוואי, הצפונית, דקוטה מית,
המערבית. וירג׳יניה וירג׳יניה, סין,

 לואי־ יוטה, טנסי, טכסאס, וושינגטון, ורמונט,
מיסורי. מינסוטה, מיין, מונטנה, סיאנה,

נב מרילאנד, מסצ׳וסטס, מישיגאן, מיסיסיפי,
 ניו-יורק, ניו־המפשייר, נידג׳רסי, נברסקה, דה,

ניו־מכסיקו.
 קונטיקאט, קולוראדו, פנסילבניה, פלורידה,
 הדרומית, קרוליינה קנטאקי, קנזאס, קליפורניה,

רור־איילנד. הצפונית, קרוליינה
פחח־תקווה מרגלית, רסי

•  •
המטבע של השני הצד

ב״תישרין״ אבנרי אורי
משעשע

ליש החדשה הקרן פעילות על עוד
 הזה העולם והשקל״, (״אתה ראל

והלאה). 37.88
 בארצות־ הוקמה לישראל החדשה הקרן
העי של ביוזמתו ,70ה־ שנות במחצית הברית,
 ויוע־ המנוח ג׳קוב פול האמריקאי והסופר תונאי

 ולא־יהודים, יהודים אמריקאים, להתרמת דה
 רוצים אינם אך ישראל, למדינת לסייע הרוצים
 הכבושים בשטחים בהתנחלויות יושקע שכספם

המיפלגות. בקופות ו/או

3־־ 3 3 £ ^ 6'3 ^ 0̂ \3

ן̂  3* $ ג \ 3 ^ ■ ^3 5^21 \£ ^ ג \ ! 3 ב 3^ .3

א׳ בשמואל בן־נר אבנר
נכון

 בבי״ת אסיר, בן־נר, אבנר שר־הצבא של שמו
רמת־נן סובר, יצחק גלופה)• דגושה(ראה

ממלכה איננה נסיכות
 במונאקו השלטת המישפחה טיב על

העו קרוליין״, הנסיבה עם (״פגישה
).24.2.88 הזה לם

 קרוליין לנסיכה דומה באמת בך־יוחנן עדי
 במונטה־קארלו, ביקרה היא כאשר אבל ממונאקו,

 לגור יכלה לא זאת, בכל היא, מונאקו, בירת
המלכותית. למישפחה השייך במלון
הנסיכותית. למישפחה השייך במלון גרה היא
ממלכה, איננה שמונאקו הפשוטה מהסיבה זאת

נסי אם כי מלכים, אינם ושליטיה נסיכות אם כי
האיטל גרימאלדי שושלת צאצאי אמנם הם כים.
 בימי־ ,מתוכה (שהוציאה מאוד הנכבדה קית

 בכל אבל, מצטיינים), קציני־ים כמה הביניים,
גבעתיים. פוגל, נתן נסיכים. רק זאת,

 הקרן על השתלטו ג׳קוב של מותו אחרי
 חיוביות למטרות כספיה את המייעדים פעילים,

 ב״קונסנ־ לפגוע שלא מאוד הנזהרים אך אמנם,
סוס״.

 אך המאוחדת, מהמגבית טובה החדשה הקרן
 להם אין מטבע. אותו של והעני, השני, צירו היא
תרבו במיפעלים תומכים, אינם והם קשר, שום
 היכולה קבוצה שהיא איזו של וחברתיים תיים

 חד״ש, עם חבריה, דרך או בעצמה, מזוהה, להיות
הרשי עם או הישראלית, הקומוניסטית המיפלגה

נזה הם בארץ ובסיוריהם לשלום המתקדמת מה
 ומה־ מהמתקדמת חברי־הכנסת את לעקוף רים

ניריורק מסים. אלכם ד״ש.

המערכת כתובת

נעל״ח אבל זב״ש,
נצה״ל(״מיב• ראשי־התיגות על עוד

והלאה). 10.2.88 הזה העולם תנים״,
 צה״ל: של מראשי־התיבות נהניתי תמיד
 ענייניים הם לפעמים יעילים, הם לפעמים
משעשעים. הם קרובות די ולעיתים
 זב״ש האישי: במילוני מזמן נקלט גם מהם אחד

הטיותיו. כל על שלך), בעייה (זאת
 בראשי־ נפגשתי האחרון ונשרות־המילואים

 שבזב״ש. זב״ש כבר באמת שהם חדשים, תיבות
 חדשה). להודעה עד (נדחה לנעל״ח הכוונה

 וכד. נעל״חה הפגישה נעל״ח, התרגיל
מאוד. שימושי דווקא

רמח־השחן פריד, חיים

המלאה הרשימה
 של תבלבלי הציר של הצלחתו על

מאמ הצלה (״יש נניו־יורק ישראל
הזה העולם והשקל״ ״אתה ריקה׳/
24.2.88.(

מהצלחו בהתלהבותו נסחף כל־כך לביב יגאל
 בניו־ ישראל של הכלכלי הציר לוי, גבי של תיו

הארצות- מיספר את ניפח גם שהוא עד יו!ק,

טובה שאלה
ץ' המתפתחות הקצרות לשיחות  ג

 לעיתים, יש, לטרמפיסטיות נהגים
ועל ומפתיעה, משעשעת זווית

מיקרה
25 לפני השבוע שהופיע ץגו!בגליוג

שנה:
 פשוטת־הה- אשתו מוזס, פולה •

 ונעליו, אחרונות ידיעות עורך של לינות
 רמת־ גחווילה המתגוררת מוזס, נח

 לתל* ממהרת שהיא שעה נוהגת, מית,
 הראשונה חמנונית את לעצור אביב,

 במה שנסעה אחרי פגיה. על העוברת
 התפתחה נהג, אותו של בחברתו פעמים
הנאה: השיחה ניגיהם

 המסיע. התעניין בעלךד עונד ״היכן
 מוזס. השיבה אחרונות,״ ג״ידיעות

 אז העויד! עם להתחתן יכולת ״לא
 סגר משלן!״ במכונית לנסוע יבולה היית

עניין. טוב־הלב המסיע

־ ־

 למערכת לכתוב המבקשים קוראים
 בכתובת לדייק מתבקשים הזה העולם

 תל־אביב, ,3 גורדון רחוב המערכת:
.63458—מיקוד

בט לפגות גם ניתן הצורך בשעת
 — בפקסימיליה ),03( 232262—לפון

 ובטלקם ,2009 מנוי .972־3־245242
.01ס1׳\1/\1 11. 341667 —

2636 הזה העולם


