מיבחבים
)המשך מעמוד (3
ואם היה זה הנרי פורר שהכניס את המכונית
לחיינו ,אז תודה רבה לו על כך .תודה רבה רבה.

חיים ארליכמן ,בת־׳□

•

•

•

ער ח ש סן הברז!
עוד תגובות אמריקאיות לדיכוי
ההתקוממות בשטחים הכבושים
)״מיכתבים״ ,העולם הזה .(10.2.88
הקריקטוריסטים האמריקאיים כבר התקדמו
הרבה מעבר לקריקטורות־התגובה הראשונות
שלהם ,כמו זאת שהובאה לפני חודש בהשלם
הזה ,שבה נראה פלסטיני כפות לפגוש הקדמי

׳

, 7

אני מקנא.
לפני  20שנה פירסם השלם הזוז קאריקטורה
כצורת פוסו־מונטאז׳ .במיסגרת סידרה היתולית,
שבה הופיעה חגמנית״העיריס אן טוכמייד במצ
בים מצחיקים שונים ,פירסמנו תצלוס־מונסאו
של ח״ב מנחם פרוש ,כשהוא משדחה עס הגברת
העירומה.
פרוש הגיש מ דנו תניעת-דיבה .היועץ המיש־

 1ד ב פרוש החרס

*

״ויפות
,מ
מחוספס

שבועון אמריקאי פירסם פארודיה על
סידרת־מודעות מטעם בעלי המשקה האיטלקי
קאספאר׳ ,סידרה זו הציגה אישים שונים ,שדיב
רו על ״הפעם הראשונה״ שלהם .הכוונה היתה
לפעם הראשונה שבה שתו את המשקה ,אך בני
סוח היה רמז מיני ברור.
בפארודיה הוצגה מודעה כזאת ,כשבמרכזה
נראה הכומר ג׳רי פולוול ,איש הימין הלאומני-
דתי הקיצוני)שגם היה י די ת של מנחם בגץ 2הוא
סיפר במודעה על הפעם הראשונה שבה קיים
יחסי־מין .זה היה עם אמו בביח־שימוש.
פולוול הזועם הגיש תביעה נגר השבועון על
הוצאת־דיבה ,חתרה לתחוס־הפדט וגרימת סמי
ריגשי במזיד.
התביעה עברה גילגוליס שונים ,התקבלה
בחלקה והניעה לבית־המישפט העליון של אר-
צות־הבתת .זה דחה את התביעה מכל וכל ,הני
מוק העיקרי :התיקון הראשון להוקד! האמריקאית,
המבטיח את חופש־הביטוי ,מגן גם על מיקרה זה.
כדאי להביא כמה מן הקביעות של השופט
העליון ויליאם רנקודסט ,להנמקת החלטה זה
״בלב)החוקר ,האמריקאית( מונחת ההכרה בח־

על העדפותיה ה א מיתיות של מע־
צבת״אופנה )״שכולם יידעו מי זו
מיכל יטינזון" ,העולם הז ה .(3.2.88
בניגוד למציאות ייחס לי כתב השלם הזה
העדפת קאריירה מיקצועית על הטיפול בילדים
ושהייה במחיצתם.

הזועקים
חמס*
ייוי ♦ *
כך רואים האמריקאים את דיכוי ההתקוממות

הוסיך השופט:

פטי שלנו הודיע לנו שנפסיד בה .על כן נאלצנו
להתפשר והתנצלנו.
עכשיו קרה אותו הדבר בדיוק באדצות־הב־
רית .אך התוצאה היתה הפוכה.

הילדים יקרים וחשובי□

שיבות הזרם החופשי של רעיונות והשקפות על
עניינים בעלי עניין ציבורי .חרותיהביטוי אינה
רק אחת התכונות של חרות־הפרט ,היא חשובה
גם לשאיפת הכלל למצוא את האמת ,ולחיוניות
החברה ככלל ...על כן ראג)ביודהמישפט העליון(
במיוחד להבטיח שזכות הפרס לכסא רעיונות
תישאר חופשית מהגבלות ממשלתיות.
״התיקון הראשון לחוקה בא לעודד ויכוח פו
ליטי מחוספס .ויכוח כזה מוכרח להביא להתבט
אויות ,המותחות ביקורת על נושאי מישרות צי
בוריות ואישים ציבוריים ואחרים{ המשפיעים על
דעודהקהל בתוקף הפירמום שלה".0
מן הראוי לשים לב לנקודה זו :לא דק בעלי
המישרות הציבוריות חשופים לביקורת בלתי•
מוגבלת ,אלא גם כל אדם מפורכס ,שבגלל פיר-
סומו יש לו היכולת להשפיע על דעת־הקהל ועל
עיצוב המאורעות בזירה הציבורית.

^

דוגמנית טובמייר כבחור־ייטיבה

למרות מישרות־ניהול בכירות שאותן תפס
אמבש בחו״ל )כניהול חברת החשמל והמים של
העיר המצרית איסמאעיליהו העדיף ,בסופו של
דבר ,לשוב ארצה ולעסוק בפרדסנות.
נפתלי דקל ,הרצליה

״אחת מזכדות־היסור הכתבות באזרחות האמ
ריקאית היא הזכות למתוח ביקורת על אישים
ומעשים ציבוריים .מטבע הדברים ,ביקורת בזאת
לא תהיה תמיד מתונה ושקולה .אישים ציבותים
ונושאי מישרות ציבוריות יהיו חשופים להתקפות
חריפות ,צורבות ולעיתים חדות בצורה בלתי-
נעימה•׳׳
בצטטו פסק־דין קודם ,אמר השופט :״המועמד
המציג לראווה את עב ת הנקי מכל רבב ,ואת
יושרו המוחלט ,אינו יכול לזעוק חסס כאשר
יריב ,או עיתונאי חרוץ ,מנסה להוכיח את ההי
פר•״
אמנם ,איש־ציבור יכול לנצח בתביעה אם נא
מרו עליו רבתם כחבים ״תוך ידיעה שהדברים
כוזבים ,או תוך התעלפות שלוחת־רסן מן השאלה
אם הם כחבים או לא.״ אולם גם דנ ת ם כוזבים
נהנים מחסינות במהלך של ויכוח חופשי .״חוק
שהיה מטיל אחריות קפדנית על המפרסם טענות
בחבות היה גורם לצינון הוויכוח״ — ועל כן היח
מזיק.
גם אם ברוד בי הדברים נאמ ת מתח־ שינאד*
אץ לפסול אותם .״גם דברים הנאמרים מתוד
שינאו׳״ אד שהאומר מאמין בהם ,תורמים למאבק
הריעות ולחיפוש אחו• האמת.״

אהבה
פפית־שימוש

אד האם במיקרה זה — קיום יחסי־מץ של
כומר עם אמו בבית־השימוש — נעבר איזה
גבול? קובע השופט :כל קביעה של גבול תפריע
לחופש-הביטד ,מכיוון שאיו כל אפשרות לקבוע
גבול בזה באופן אובייקטיבי.
בית־המישפס קבע כי הכומר פולוול הוא אי
שיות ציבורית ,אף שאינו נושא בשום תפקיד
ציבות־ממלכתי .על כן הוא חשוף לביקורת —
גם כשאינה נמנה ,גם כשאינה שקולה ,גם כש
היא נאמרה מתוך שינאה .משום כך נדחו בל
התביעות שלו.
סיכם השופט :״ההנחה המרכזית של התיקון
הראשון לחוקה ת א שמערכת״השילטון)ובכללה
בית־המישפט( צריכה לת שאד ניטרלית בשוק
הרעיונות.״
מי שמכיר את החוק הישראלי ואת שפיטת
בתי״המישפט בישראל ,ובכללם גם ביודהמישפט
העליץ ,יכול רק לקנא בדמוקרטיה האמריקאית.
אנחנו מפגרים אחריה במאה שגה לפחות.

0

0

0

(

רמז דק ,עבה כשק
של ג׳יפ צה״לי כשהכיתוב הארסי אומר ״אנחנו
חייבים לתפוש לנו פלסטיני חדש ,זה )שעל
הפגוש( כבר עשה מספיק קילומטראז׳!״
השבוע הופיעה בניריורק ט״מס קריקטורה
שתעורר הרבה יותר מחשבות בליבו של
האמריקאי הממוצע .בהשתמשו בשילוט המקובל
על מחלקת העבודות הציבוריות במדינות של
ארצות־הברית )״כביש בסלילה! דולרי המיסים
שלך בפעולה:״( שירבט הקריקטוריסט שלט,
האומר :״שטחים כבושים! דולרי המיסיס
האמריקאיים ש ל ך בפעולה!״)ראה גלופה(.
רמז דק ,עבה כשק.
חנן טננבוים ,ח־נ׳רס׳ ,ארצות־הברית

אהבה פודיגלזטית
על הלשונות שאליהן תורגם סיפרו
של אברהם מאפו ,א ה ב ת ציון
)״תמרורים״ ,העולם הזה .(9.3.88
זאת עובדה סטטיסטית ,שעם תרגומה של
אהבת ציון לליטאית ,הגיע מיספר הלשונות
שאליהן תודגם סיפרו של מאפו לתשע .לא סתם
אהבת־ציון ,כי אם אהבה פוליגלוטית )רב־
לשונית(.
עובדה עוד יותר מעניינת היא שורת הלשונות
שאליה תורגם הספר לפני שתורגם לליטאית:
לאדינו ואידיש ,ערבית ופרסית ,רוסית וגרמנית,
אנגלית וצרפתית.
אותי תמיד סיקרן מה חשבו הקוראים הפרסיים
של אהבת ציון על תוכנו .עכשיו הוברר לי :בדיוק
מה שחושבים הקוראים הליטאים של אהבת ציון
רפי צביק ,חיפה
על תוכנו•

הפרדסן מאיסמאעיליה
על אביה של אשת נשיא״המדמה
)״מונולוג של אורה הרצוג״ ,העולם
הזה .(2.3.88
כדי לעמוד על שורשיה של אשת נשיא־
המדינה ,הגברת אורה הרצוג ,מן הראוי לשרטט
בכמה קווים את דמותו של אביה ,המהנדס שמחה
אמבש.
אמבש ,יליד יפו ובנו של אחד התעשיינים
הראשונים בארץ )מנועים למשאבות בפרדסים(,
נישא לבת מוצא ,שהיתה לאם ארבעת ילדיו
)שלוש בנות ובן( ושנדדה עימו ,לרגל עיסוקיו,
בין מצריים ,קפריסין וארץ־ישראל.

אין דבר היקר והחשוב לי יותר מילדיי ,אשר
להם אני מקדישה את מירב זמני ומירצי.
מיכל יטינזון ,תל־אביב

כתובת המערכת
קוראים המבקשים לכתוב למערכת
העולם הזה מתבקשים לדייק בכתובת
המערכת :רחוב גורדון  ,3תל־אביב,
מיקוד —.63458
בשעת הצורך ניתן ו״ם לפנות בט
לפון — ,(03) 232262בפקסימיליה —
245242־3־ .972מנוי  ,2009ובטלקם
— _ 341667וו ועןץ1עוח.

הנ שיקה
הרא שונה
השלס־הזה היה חלוץ מישאלי״הזוסא בעי
תונות העברית .לעיתים מישאליס על
נושאים רציניים מאור ולעיתים על גושא-ם
יותר קלים .המישאל שפורסם בגליץ השל□
הזה שהופיע השבוע לפני  25שנה עסק
בנשיקה הראשונה .רפאל הלסרין ,אי נזר
ישראל וכיום רב ,העורר אנציקלופדיות,
גילה בי עשה זאת עם צעירה בכביש הרצליה
)״בלחייה השמאלית״( .אייבי נתן ,אז נ על
מיזללה תל־אביבית וכיום בעל קול השלזם,
עשה זאת בגיל  7ו )״נשיקה חטופה מאוד״(
ורפי נלסון המנוח עשה זאת בבר בביתה
גימל ,למורה לציור .אבל פרישת נשיקת-
הבכורה של אריק לביא היתה הדראמתית
ביותר וכך הוא סיפר להשלם הזה
• ״הייתי גן  14וחגר ״השומר
הצעיר״ .גס היא .כשביל הנשיקה
הראשונה עבדתי עד ארבע לפגות בוקר.
אוזר-כך הרמתי את הראש ,מבסוט,
וחיכיתי לקבל גס א ת הסטירה ,במו
שראיתי בסרטי ם של ק ל אי ק גיינל.
קיבלתי את הסטירה .אבל ,לצערי ,לא
ממנה .קיבלתי אותה בבית ,כשהגעתי
לשם בחמש בבוקר!"

העולם הז ה 2637

