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במחנות-הפליטים היו השבוע שאירעו
לחאךיוניס...״ עזה ביו במרכז,

מ
 לפעמים, עצמו, את מישהו שואל אם
 תחליף לו אץ מדוע הזה, העולם רחש מדוע

 שפורסם קטן בסיפור טמונה התשובה הרי —
קבוצ -אונס הכותרת תחת האחרון, בגליוננו

תי',
באפ 23מה־ הארץ בגליו! מתחיל הסיפור

בו כותרת שם התנוססה הראשון בעמוד ריל.
 של אונס מיקרי התרבו עזה ״ברצועת לטת:
בישראל״. עובדים שבעליהן נשים

 כיסוזוניים ״משירות סיפור־הזוועה: וזהו
 מיק• ריבוי נוכח דאגתם הביעו ברצועת־עזה

נרצועת־עזה. נשים של רי־האונם
 האחרון בשבוע המקורות, ״לדברי

 ברצו- המרכז מטחנות נשים שש נאנסו
ה בשבועיים נרשמו בסך־הכל עת־עזה.
 המיק־ ברוב מיקרי-אונס. 13 אחרונים

אלמו על-ידי מעשי-האונס בוצעו דים
וכנ האינתיפאדה, בשם רעולי־סנים נים

 יצאו הנאנסות של שבעליהן כך על קמה
 של לקריאה בניגוד בישראל, לעבודה
בישר לעבוד שלא ההתקוממות מנהיגי

 ב- נחשדו שבעליהן נשים נאנסו בן אל.
חנו פתיחת או ישראל עם שיתוף־פעולח

לסוח הקוראות השביתות למרות יות,
ברצועת-עזה.׳׳ חנויות לפתוח לא רים

 מיספרים יש בעיון. זו ידיעה לקרוא בדאי
 יש מיקרים. 13 מיקרים, שישה מדוייקיס:

 אהד: מזהה פרס אף אין ביטחוניים. משרות
 גוף איזה של שלוחה איזו מתי, היכן, מי,

רבץ. איתן חתום הידיעה על בזה. טיפלה
 של העיתון־האח בא עצמו היום באותו

 גדולה יותר עוד ובכותרת חדשות, הארץ,
 — שוב מכות ברצועה ההלם ״ועדות רשם:

נאנסו.' נשים שש
נח הנאנסות של ״בעליהן מישנה: כותרת

 כמשתפי־פעולה. ועדות־ההלם על-ירי שדו
 של מתעוזתם מודאגים ביטחוניים משרות

ועדות-ההלנג״- חברי
 בב־ חדשות כתבת קדם, מיכל החתום; על

במילים־ פותחת הידיעה או״שבע.
ב אירעו נוספים אונס מיקרי ״שישה

 ברצועת* במחנות-הפליסים שחלף שבוע
 קבוצות כי מעריכים וגורמי-ביסחון עזה,

 לווע• משתייכות רעולי-הפנים האנסים
בנ נקמה הם מעשי-האונס דות-ההלם.

מ ברצועה צבאי מקור שבעליהן.״ שים
 של הגבוהה תדירותם כי ל״חדשות״ סד

ומד חדה מעלייה נובעת מיקרי״האונס
 ועדות-ההלם. חברי של בתעוזתם איגה

אשה. יום מדי נאנסה שעבר בשבוע
בנ לבחור נוהגות ״.״ועדות-ההלם

 בישראל, לעבודה יצאו שבעליהן שים
נח או שביתה בזמן עסקיהם את פתחו
 הם השילטוגות. עם בשיתוף־פעולה שדו

 ובאיומי הבוקר בשעות לבתים מגיעים
ב קריאה תוך הנשים, את אונסים נשק
 ו׳איט־ אכבר׳ ,אללה האינתיפאדה, שם
אל-יהוד׳. בח

חמי נרשמו האחרונים וחצי ״בחודש
 בם- אחד בחאן-יוניס, מיקרי-אונס שה

 בג׳י־ נוסף אחד שאסי, חנה-הפליסים
הנוספים מיקרי־האונס ששת באליה.

 על מדובר לא לספק מקום כל כאן אץ
 ידיעות אלא טוען', ״מישהו לא ״שמועות',
 מפורט ותיאור מקימות ציון תוך מפורטות,

הא שהשמיעו הדברים זה ובכלל השיטה, של
״מ גם יש קדם הגברת אצל במו־פיהם. נסים
מיקרי- כי בפירוש ונאמר ברצועה', צבאי קור

פורנוגראפיה •נישמי״האינס
וגזענות

 לי נראו הן הידיעות, את כשקראתי
 על כלשהי ידיעה לו שיש מי כל מוזרות.

לתמוה• היה מוכרח הערבי ההווי
 ברובם הם ברצועה אנשי-ההלם כל, קודם

 אפשרות כל אץ דתי ולאדם דתיים, קנאים
 על מעולם שמענו שלא (כשם אשה לאנוס

 פשוט הדבר ערבית. אשה שאנס יהודי חייל
המקובלות). הנורמות את נוגד

 למישפחה. שייכת אשה כל כן, על יתד
עכ טובעת הרצועה ודתה נשים, נאנסו אילו
נקמות. של במרחץ־דמים שיו

 ברקתי השערות. אלא אינן השערות אבל
העובדות. את בעצמי
 הקצינים אחד עם דיברתי בוק־ כאותו עוד

 באינתיפאדה. העוסק בצה׳ל, ביותר הבכירים
הסי על דבר לו ידוע שלא לשמוע נדהמתי

 מיקרה־אונס על אף שמע לא מעולם הזד- פור
אחד.

 את סדגוסטי ענת ליוותה הבוק־ באותו
 הדרום, פיקוד אלוף — ביותר המוסמך האיש

במה לרצועה. האחראי מרדכי, איציק האלוף
 הזד״ כסיפור האלוף גם התעניין הסיור לך

האנ את כך על ושאל בעיתון, קרא שאותו
 ה־ הצבא, אנשי — ברצועה המוסמכים שים

 ידע לא מהם איש והשב״כ. האזרחי מינהל
המרעישים. מיקרי־האוגס על דבר וחצי דבר

 כדי קדח סיכל הגברת עם לדבר ביקשתי
 אחרי זה. סיפור ביססה מה על מפיה לברר
 הסתבר עלומים, ״מקורות״ על דיבורים הרבה
 שלא צה׳ל, מפי הדברים את שמעה לא שהיא
בקי מה״גאנסות', אחת אשה עם אף דיברה

 זה על יודעים ״כולם מושג. לה שאין — צור
 ההכחשה' לגבי וכשנשאלה אמרה. ברצועה,״

עוב מעלים שצה׳ל אמרה צה״ל, של הברורה
הצבאי״? ״המקור היכן בן, אם נכוונה. רות

 מקור: לזהות קדם הגברת נאותה לבסוף
שסיפר. הוא עזה. מישטרת דובר

 שעשה כתב רבץ, איתן עם גם דיברתי
האינתיפא בסיקור טובה ענודה כלל בדרך

 צה״ל על יודעים״, על.הכל דיבר הוא גם דה.
 מישטרוד דובר ועל עובדות, בכוונה המעלים

 אשה עם שדיבר טען גם הוא שסיפר. עזה
האמת. את לו שגילתה אחת, ערבית
 מדוע — אשה עם דיבר אם בעיני. מחר זה

 תוך גם ולוא בסיפור, עדותה את הביא לא
שמה? העלמת

 המישט־ מפכ׳־ל עם דחוף באופן התקשרתי
 את קרא הוא שגס סיפר הוא קראוס. דוח־ רד״

 הבירור בירור. מיד וערך בעיתונים, הסיפור
 ושלמישטרה כזאת, תלונה שום שאץ העלה

 להיות כדי אך מיקרי־האוגס. על דבר ידוע לא
 לי ומסר נוסף, דחוף בירור ערך בטוח, לגמרי

התוצאות. את

 כי(א) המפכ״ל לי הודיע משעה פחות תוך
 לא חקירה שום (ב) הוגשה, לא תלונה שום

 לא למישטרה <ג> המישטרה, על-ידי נוהלה
 אינו דבר שום (ד) המיקרים, על דבר ידוע
הצ למוסדות לא התניעה, למוסדות לא ידוע

 שהכוונה משער אחרים(אני למוסדות ולא בא
* לשב׳־כז. .* .* .* הסתה.

* ־ ׳
 מיש- או צבאי מקור ששום כן על בריר

 כך־וכך על הפרטים את ממי לא מוסמך סרתי
 זה־וזה. במקום נשים, כד־וכר של מיקרי-אונס,

נברא. ולא היה לא הסיפור כל
שעבד. בשבוע כך על הודענו
 מרכזיים, בעמודים כזאת, ידיעה פירסום

 מדורת־השיגאד״ על שמן שופד כזה, בסיגנון
לשפיכות־דמיס. לגרום ויכול

 שיש כתב לא מהעיתונאים אחד אף ושוב:
ש לאוזן, מפה דברים שמתהלכים .שמועות',

 נאמר מוסמך. מקור משום לכך אישור אין
 הכל ובטוהר״ בדוקה עובדה שזוהי להיפר:
 פרטים, ניחנים ״מקורות', מובאים מבוסס,

 הקבוצתי האונס שבשעת המחריד הפרט כגון
ק המיפלגתי ע  אל-יהודד ״איטבח האנסים צ

פרועה. הסתה זוהי היהודים). את (שחטו
 במידה המעורב חולני, דימיון פועל כאן
 שואל: אני וגזענות. פורנוגראפיה של גדושה

, עורכי־העיתונים? היו היכן
 לצי־ היו אילו שעדוריה. הוא כולו הדבר

 היה אחראיים, מוסדות בארץ בור־העיתונאים
 את המציא מי יסודית: בחקירה לפתוח עליהם

 העיתונאים עשו מה מטרד״ איזו לשם הידיעד״
הופע ביקורת איזו אמיתותה, את לוודא כדי
ועוד. ועוד העורבים, על־ידי לה

!!נ
ר פו סי ה ה  חפר, חיים בלי שלם אינו הז

 מירדפי-וד כל המילחמות, כל של הפיזמונאי
האינתיפאדות. וכל אדם

 על העטים ״שמאלנים', של סוג בארץ יש
 ״לאזן״ שעליהם תשים הם כזאת. מציאה כל
ה קורה וכאשר הציבור. בעיני עצמם את ק  מי

 מה הפרוע. לדימיונם דרור קוראים ועז כזד״
ם כמה לפרסם מאשר יותר סוב קי  גזעניים ד

 שיוכיחו נפורנוגראפיה, מתובלים עסיסיים,
נאמנים? פטריוטים זאת בכל שהם

ם את מביא אני חפר. חיים כתב וכך  הדקי
ת למען רו יישכחו: לבל הבאים, קו

 פלסטין וכל בעזה, נאנסו נשים ״שבע
כשבעלי בעזה, נענשו נשים שבע / עדה

 שרו- עובדי - הבעלים / לעבודה יבאו הן
 בני־יש- רוב כסו בניין, או שדה, או תים,

 יצאו הם - בבית באמור, היו, לא / מעאל
 בשם - והגיבורים בישראל/ לעבודה

 פלסטין שיחדור על שציווה אכבד אללה
 ונכנסים - איננו שבעל-הבית מוודאים /

בי וכשכלי-זינם / פסק־הדין את לבצע
 באים הם / להמתין ובלי בנחישות, דם,
פור בכפיה, פניהם מסתירים החצר, אל

ם / הדלת את צים וא פיה, את סותמי
 / המחצלת או המיזרון, על אחד, חד,

 אגרוף תוקעים ברגליה, בידיה, אוחזים
 יודעת כבר עזה רצועת ובל - / לסורדת

משתחררת!... פלסטין כך הנה, הנה, -
 הפלסטינית, מההנהגה מילה ״...אף

ת השיחרוו׳ שאל  אף / נושאת נפשה א
 פרופסור שהוא מאיזה תוכחה מישפס

 בישראל וגם / ביר־זית באוניברסיטת
 לא לחש, לא רחש, לא דבר. שמענו לא

לכי ,די של הטהורים מן לא / מילמול
 ואף / גבול!' של,יש הזכות מן ולא בוש׳

 המפגינות הנשים מן מחאה ציוץ לא
ם העיקר: חשוב. לא / בשחור ל צ  בלי- א

טהור.״ זיגנו
 אינה, זו פורנוגראפית־גזענית תישפוכת

בחרוזים. קדם הגברת של הסיפור אלא כמובן,
ר טרח לא אחד ישראלי עיתון אף ק  אם ל

 נשאר, זה כפוי״טובה תפקיד נכון. הזה הסיפור
המסויים. לשבועון תמיד, כסו

ם י ב ז ס י ז ב
)3 ד1<המשךמעמ

 להציע צריך היה (״פרס העבודה
 הזה העולם מתפקידו!״, לפרוש

18.4.89.(
 שמיפלגת־העבודה כך על מקונן אבן אבא
 (קרי: המדיני הנושא את להעביר הסכימה

 מצביע, הוא שני מצד לליכוד. מדיניות־החוץ)
 חיים להפיח בניסיון פרס מחדלי על ובצדק,
הירדנית. האופציה של המפרפרת בגווייה

 על להצביע לנכון מצא לא שאבן תמהני
 ערב פרס, של תעלוליו התחומים: שבין הקשר

הירד שהאופציה לשכנע בניסיון הבחירות,
 של אמינותה לאובדן רבות תרמו קיימת, נית

ויתו מדיניות־חוץ. בענייני מיפלגת־העבודה
 מדי־ תחום על ומיפלגת־העבודה, פרס, של רו

 של והגיוני יוצא פועל הוא ניות־החוץ
 מיפלגת־ של חוסר־מדיניותה) מדיניותה(או

מעש כפר כאומן, פרדי העבודה.

בקנצרר אמונה
 לעברית קאמפף מיין תרגום על

 צריכים היטלר של סיפרו (״את
אומ הם ״מה ולקרוא!״, לפרסם

).18.4.89 הזה העולם רים",
 ירון דן עם לראיון בנוגע סיפור לי יש

לעברית): קאמפף מ״ן (מתרגם
הגר בצי קצין טוב, גרמני היה המנוח אבי

 אותות־ בעל הראשונה, במילחמת־העולם מני
 היה הוא וציונות. יהדות מכל רחוק הצטיינות,

טיפוסי. משה״ ״מדת גרמני
 בחורף לשילטון, היטלר עליית אחר חודש

 מכריו וכל מישפחתו את הפליא הוא ,1933
 אותו שאלו גרמניה. את יעזוב שהוא בהצהרה

 קאנו־ מ״ן את קראתי ״אני הכריז: והוא למה
 מאמין ואני איתנו, לגמור הבטיח היטלר פף.

 כשזה בייחוד בהבטחתו, עומד גרמני שקנצלר
 לבצע!״ מדי קשה לא

 גרמניה. את עזבנו זאת אחרי חודש
חיי. את הציל קאמפף שמיץ סבור אני

חל־אביב הלינגר, דלף ה.

הלינגו־ו הלינגר!
 הכרזת־ מקליט של שמו על

העו אומרים", הם (״מה המדינה
).18.4.89 הזה לם
 טוב היה איתי שמי דניאלה של הראיון

 שבוודאי דבר קרה לדאבוני אך לאמת, ונאמן
 במקום כהרלינגר, צוטט שמי מכוון. היה לא

הלינגר.
 לי שיקר מה את לתקן איפוא, אבקש,

 שמי הכרזת־המדינה: מתקליטי יותר אפילו
תל־אביב הלינגר, דלף! ה. הטוב•
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