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 בהא והשומרון, יהודה להיות: (צריך דיקדוקיח
 גיאוגראפית, מנהיגה העיקר. זה לא אך הידיעה*,

 לשומרון שייכים הירוק הקו שנתת־ שטחים גם
 משתמשים אנחנו המיקראית. וליהודה המיקראית

המ הכיבוש(,הגרה לפני האלה השטחים נשמות
משתמ שהתושבים מפני ו״רצועת־עזה") ערבית״

 ייקבע הסופי השם לקוייה. היא שגם אף בה, שים
הסדר־שלום. יושג כאשר הסתם סן

ם״. • לי ב ח מ  על-ידי שהומצאה מילה זוהי ״
 ששת־הימים. סילתמת אחרי ועוזריו דיין משה

 מילה שזוהי נמצא זע- אמרו,חבלנים־׳, תחילה
 כמעט כי מגוחכת, היא ההגדרה חיובית. צבאית
 דווקא. לחבל כדי באים אין,המחבלים״ לעולם

 צה״ל, כלשון ״פיגוע-חבלני-עוייף, בין הקשר מה
 בני־ערובה ללכוד למשל, שמטרתה, פעולה ונץ

 למבצעי־פיגועיס קוראים אנחנו מיקוח? לשם
 חוטפי־אוטומס,'מניחי־מוק- למעשיהם: בהתאם

 הם קודמת בתקופה מבצעי־פיגוע. סתם או שים,
 זה. בשם להם וקראנו ״פידאיוך, לעצמם קראו

 מיל- את איפשר ״מחבלים״ במונח השימוש-לרעה
 בלי־ דיבדו כאשר כי הרת־האסונות, חמת־הלבנון

 המחבלים״, .מתנות המחבלים״, ״תשתית על הרף
 את להלהיב קל היה וכוי .אירגוני־המהבלים״

חסרת־שחר. להתקפה הציבור
״. • ת מו הו מ  בשטחים כיום שמתרחש מה ״

כל עממית התקוממות ספק בלי הוא הכבושים
 לה קוראים בעליה לה. לקרוא צריכים וכך לית,

 שלא סיבה ואיו (.אינתיפאדה״), .התנערות״
 או ״מהומות״ על שמדבר מי זה. במושג להשתמש

 הציבור, ואת עצמו את מרמה סדר״ .הפרות
 משובשות. למסקנות מובילה זו ורמייודעצמית

משו מחשבה משובש, מינוח בין ישיר קשו- יש
רבין. יצחק ערך: ראה משובשות. ומסקנות בשת

״, • ם עי ר פ ת מ ״. ״ ת ו י עו ר פ ת ה  כאשר ״
 או מחאה במאורגן להביע כדי מתקהלים אנשים

 נלתי-אלימה, או אלימה בדרך אתר, פוליסי מסר
 בירושלים, התרדים הפגנת בעברית לזה קוראים

 אלה כל — סבש־ו שלים (וש־אמשם, אנשי
 עושים הכבושים השטחים תושבי כאשר מפגעים.

 מילה זוהי ,מתפרעים״. הם הדבר, אותו את
 על להקל נאה היא כמשמעו. פשוטו קטלנית,
ולפ להרוג כדי נאש לפתוח והשוטרים החיילים

 עצמו על מקבל זו במילה המשתמש עיתונאי צוע•
ונעד נערה ואשה, איש 150 להריגת האחריות את

ש ל י ד ב  עיתוני וכל ר,זר. השלם בין בולם ה
 במילית השימוש לעין: מייד המזדקר ישראל,

 חקרתי כאשר במיוחד. לבך רגיש אני כעורך,
בחשי השתכנעתי הנאצית, גרמניה תולדות את
 התחילה השואה למילים. שיש העצומה בות

היהו על דיברו הנאצים כאשר המילולי. במישור
 הקרקע את הכשירו הם ״תת*אדם״, בעל דים

 על חשבו לא עדיין עצמם כשהם גם לאושדויץ,
השמדת״עם.

מידע מידע. למסור הוא עיתון של תפקידו

? ע ר פ ת מ
ל מסיח סחרר,

המי את מחליפים אם אובייקטיבי. ניסוח מחייב
 מיטען הטעונות במילים האובייקטיביות לים

 על סומכים אין תעמולה. הופר המידע ריגשי,
 אונסים אלא משלו, השקפה לעצמו שיגבש הקורא

שטיפת־סווז. של בדרך אותו
מהג הימנעות על מקפידים אנחנו משום־כך

 בסר להשתמש ומשתדלים אידיאולוגיות, דרות
 מילים ולכאן. לכאן ריגשי תוכן להם שאץ נחים

למשל: שאפשר. כמה עד ״ניטרליות״,

ומפגינים. הפגנות על כותבים אנחנו כה. עד —
״. • ם תי סי מ  רקע על להפגנה שקורא מי ״

 הוא אם מנהיג. הוא אתר, או דתי סוציאלי, לאומי,
 להצדיק בא זו במילה השימוש ״מסית״. הוא ערבי,

 שבוע לפני הסביר הרמטכ״ל וגירוש. מעצר ירי,
 שצימצום מפני ההרוגים, מיספר גדל כי למסת
 ה״מסי- איתור את איפשר ה״התפרעויות״ מימדי
 בקריית־ במאה־שערים, מסיתים שאין מובן תים״.
על כותבים אנחנו מלבי״ישראל. ובכיכר ארבע

ח • ר מ מ ה ״. ״ כון תי  היא ארצגו אם ה
 שעל מרכז־העזלס, היכן המערב? היכן .מיזרח״,

ברי ומשובה: מערב? ומהו מיזרח מהו נקבע פץ
 הקולוניאלי, בעידן נולדה הזאת ההגדרה טניה.

 מרבדהעולנג הוא מערב־אירופה כי מובן כשהיה
 מנחש היה מי המיזרח. אנחנו מלונדון, במבט

 הזה השלנו למוסקווה? ממערב שוכנת שירושלים
 הישדאלי־ערבי״, או,המרתב ״המרחב״, על מדבר

השמי״. ״המרחב או
ם״. • חי ט ש ה  כר* שהומצאה מילה זוהי ״

 שטחים הם אלה כי להזכיר הצורך מן להימנע
 ״השטחים כמושג השימוש שנעלם אחרי כבושים,

 הם אלה הבינלאומי, החוק על״פי המשוחררים״,
 הסופי שמעמדם (.אוקיופייד״/ כבושים שטחים

 קמפ-רייוויד. בהסכמי גם נאמר כך נקבע. טרם
 , המרדיק המישפטי במושג משתמשים אנחנו

הכבושים״. .השטחים
ה, • ד הו ן ״י רו מ ה״. שו עז ל־ ב ח  זוהי ו
שגיאה גס בה יש מובהקת. סיפוחיסטית לשון

מנהיגים.
ם״. • מיי קו מ  בדתר הקרונה המילה זוהי ״

 זהות לו שאץ נחות, אדם הוא מקומי ל״תת־אדם״.
 לסוג השייך מישהו קולוניאלי, אבק-אדם ושם,

 ץ מובהקת קולוניאלית במילה השימוש נחות.
 בעליל, מגוחך מבחוץ) בא הקולוניאלי (השליט

 למקום, שייכים שהם טוענים המתנחלים שהרי
ל  של המעמד את לעצמם לתבוע צריכים היו כן מ

.מקומיים״.
ל״. • סו חי  זוהי אברג׳יהאד. חיסול כגון: ״
המא בשימוש גם שהיא מובהקת, נאצית מילה
 חיי־ מכנרושים. פישפשים ,לחסל״ אפשר פיה.
 להוציא להרוג, להמית, אפשר יותר. יקרים אדם

ואנשי- נאצים רק הנסיבות. לפי הכל — להורג

מיבחבים
0 מעמוד (המשך

 גלגלי־ ממגנזיום, ג׳נטים או מפרוות־נמר, ריפוד
פלא־פון? שם היה לא חשוב, והכי באלון
 סוגרת" היא .כמה כוחות־סוס, מנוע, דגם, על
 סיפרו לא למאה מאפס מאיצה היא שניות ובכמה

לי.
המד היא המכונית לא כי להבין צריך האם

אליה? המתלווה תג־המחיר אלא הימה,
ני ם, רו או ב ל ד חמא מנ

לשלום תפילה
הכבו בשטחים ההתקוממות על

אומה של הלידה כתהליך שים

 יועצת שימחה, מאתיה ברק דפנה רוצה מה
 בזה רע מה למעמד־האשה? ראש־הממשלה

 בווינה חשובה בשליחות שימחה נמצאת שכאשר
 הבלתי־נדלים מצבורי״המרץ את מפעילה היא

וכר? פגישות לקיום קשרים, לקשירת שלה
 את מזיזים היו נוספים שעובדי־מדינה הלוואי

 זה אץ אמנם זאת. עושה ששימחה כפי עצמם
 מי אבל תועלת, תמיד מביא שעוקה, שמי בטוח

תועלת. להביא יכול שאיננו בוודאי עושה, שאינו
בי תל־אביב קרן, ג

31 מיספר ,16 שזרה
ה־ זילברשטיין מונה של נוסף פן על

ה ר ב ל קי ה ש נ מו
ע1צ1מ סזד

ה העולם (״הנדון״, פלסטינית  הז
9.3.88,(

 אבנרי, אורי כמו אנשים המעריך פלסטיני, אני
 קראתי לא ומעולם כמוני, רבים יש ספק ובלא

אבנרי. שכתב מהמאמר יותר יפה מאמר
 את שכתבו הידיים את לנשק מבקש אני

 שבו ט״סס, בלזס־אע׳לס (שהוכתר המאמר
 הישראלים זאת, לעצור ינסו שלא ״כמה פורסם
הפלסטינית״). האומה של ללידתה עדים

 מבריק מוח המכיל הראש את לנשק מבקש אני
שכזה.

 שאני מה לכתוב אמונות אינן וידיי סופר אינני
 את האל יברך הוא: לומר יכול שאני מה וכל חש,

אבנרי. אורי
 לשפיכת קץ ונשים לשלום כולנו נתפלל הבה

מפשע. חפים של דמם
 שמא בשמי, לחתום יכול אינני המזל לרוע

 את יאהבו לא השני בצד מסויימים אנשים
, מילותיי ני מו ל קליפורניה פסדנה, א

 מאחה על סרב הארסור הפרסטיר הקורא •
ה הזה, לם1הץ שרך שר רד  תיאר 1שב קשה', .
ך הכבושים בשטחים ההתקוססות את  כתהלי

 בעיתון ושהועתק פלסטירת, אוסה שר הרידה
טיימס. לזסיאנגילס רב־היוקרה האמריקאי

מוקדמת? חגיגה
 מדינה של הקמתה סיכויי על

 העולם קשה״, (״לידה פלסטינית
).9,3.88 הזה

 היום, שהנה, אבנרי אורי של מאמרו את קראתי
 שהחגיגה חושב ואני פלסטין מדינת נולדה

מדי. מוקדמת
 לצד לא פלסטין, מדינת תקום שלא אומר אני
 שאבנרי שהעם, משום אחר, צד בשום ולא ישראל

 חבורת־ אלא עם, אינו פלסטין, עם לו קורא
 למרינה זכאים שאינם שפלים, מרצחים אספסוף,
 רק לא תקום לא גם והיא אופן, בשום משלהם

 מפני אלא בה, רוצים איננו היהודים, שאנו, בגלל
 מדינת כי בה, רוצה איננו ירדן, מלך חוסיין, שגם

 מאשר יותר אולי עבורו, סכנה גם היא פלסטין
ב ישראל. למדינת ק ע ש, י חיפה סי

מאוד חיובי מרץ
 פקידת־ממש- של פעילות-היתר על
קופר- מאסתר (״ד״ש בכירה לה

ה העולם שמידט!״, ).6.4.88 הז

 העולם לבדה״, לגמרי מנוחה(״מוגה
).6.4.88 הזה

 הקפיד אבל הסוד, את חשף הזה השרס
 קיברה בתצלום היטב שמעיין מי אותו. להצניע

 על לגלות יכול זילברשטיין, מונה של הטרי
 ,9 אזור ,12 הקבר(גוש של הזמנית לוחית־הזיהוי

 מונה. של המקורי שמה את )31 מיספר ,16 שורה
(ראה הרמינה זילברשטיין שם: כתוב וכך

לי •פה>1נל קי, א ס מ תר־אביב חו

המערכת כתובת
 למערכת לכתוב המבקשים קוראים

ם ל  בכתובת לדייק מתבקשים הזה העו
 תל־אביב, ,3 גורדון רחוב המערכת:

.63458—מיקוד
 בט־ לפנות גם ניתן הצורך בשעת

 — בפקסימיליה ),03( 232262—דפון
 ובטלקס ,2009 מנוי .972־3־245242

עוץועוח.111. 341667 —

מידה
כנגד

מידה
 נר שמות־המישפחה עיברות עיקרון

העברית, הלשון מחייה עם עוד לד
 את שעיברת עת פרלמן, אליעזר

 מיקרה ועל בדיהודה. לאליעזר שמו
 בעניין אתר ליהודי שאירע משעשע

 שהופיע הזה השרם כגליון סופר זה
שנה: 25 לפני השבוע

בירוש שערך במסיבת״עיתמאים •
 נלסון הארכיאולוג השבוע סיפר לים,
בירו פעם התגורר אצלו האדם, על גליק

בל ושלא שלים  הלועזיים שמותיו את ס
 עבריים, שמות לו הדביק והוא גליק של

ת בהופכו מזל. לגיסיס גליק נלסון א
 את להבץ התקשה אדם אותו אך

 עוסק שבה הארכיאולוגיה, של מהותה
 נשאר לא הדייר״הארכיאולוג מזל־גליק.

 שלו, לבעל-הבית להסביר וגיאות הייב
העב הלשון על בך כל שהקפיד היהודי

 דרע- אין ליג ״איך דווקא: באידיש רית,
באדמה!). שוכב (אגי רס!"
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