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 ואדי- פרשת את החוקרת עיתונאית

 ביקשה בדיוק, שנה 30 לפני שאירעה סאליב,
זה. בעניין אותי לראיין

 ״עברתי כך: זאת הסבירה היא אותי? מדוע
 גיליתי ההם. הימים של העיתונים כל על

 מהרגע שהבין היחידי היה הזה שהשלם
המאורעות." משמעות את הראשון

 ביולי דיווחו בארץ כלי־התיקשורת כל
 בבית־קפה שאירעה קסנה, תקרית על 1959

 ירו השוטרים בחיפה. ואדי־סאליב בשכונת
 קשה. ופצעוהו ממארוקו, עולה שיכור, בצעיר

 נגד הפגנה בשכונה נערכה היש למחרת
המישטרה.
 כי מייד שהכריז היחיד היה הזה העולם

 הג־ בשער נאמר כך המרוקאים״. ״מרד פרץ
).157.59 הזה והשלם שבוע אותו של ליון

 חומי
ץ פ נ

 זה מוכנים שהיינו מפני הופתענו, לא
זה. מסוג למאורע רב זמן

 בראשית לארץ, ההמונית העלייה כשבאה
 הרבה המתרחש. על עין פקחנו ,50ה־ שנות

 כי המדינה את הזהרנו אחר מישהו לפני זמן
גורליות. טעויות נעשות

 האנשים. עם ודיברנו המעברות אל הלכנו
 המימסד התמרמרות. של עמוק מישקע גילינו

 לא ממנו) חלק היתה הפוליטי(שהעיתונות
 רצה ולא ראה, לא הוא בכלל. לכך מודע היה

לראות.
 עתה המוצגת חלום, עם לוזיזח בתערוכה

 במדור דיווחתי תל־אביב(ושעליה במוסיאת
 של עמוד תלוי שבועות) שלושה לפני זה

 פורסם הוא היסטוריה. שעשה הזה. השלם
 מילה של כותרת ונשא ,1953 באוגוסט 13ב־

 בקטלוג האוצרת, על־כך כתבה ״רעב״. אחת:
 היחיד העיתון היה הזה ״השלם התערוכה:

 קליטת של המוצנעים הצדדים את שהדגיש
העלייה.״
 ודי־ ,במעברות החיים על סקר אז ערכנו

 מחרפת־רעב הסובלות מישפחות שיש ווחנו
 את והגביר בארץ, רב רוגז עורר הגילוי ממש.

זדסנסציוני". הזה השלם כלפי השינאה
 הזה השלם שער על הופיעה חודש כעבור

העב מהשפה חלק שהפכה הכותרת )17.9.53(
פתי זאת היתד, השחורים'. את ״דופקים רית
 תופעת את שחקרה סידרת־כתבות, של חה

העדתית. האפלייה

הפו את העלו לא האלה הגילויים כל
 תפוצתו. את לא וגם הזה. השלם של פולריות
 השילטון, בחוגי רק לא רוגז עוררנו להיפך.

הצטב על אזהרותינו הרחב. בציבור גם אלא
הת אותה את עוררו העדתי חומר־הגפץ רות

הפלס הבעייה לגבי אזהרותינו כמו גובה
התנגדות. שאט״נפש, בוז, שינאה, טינית:

 האזהרה. את הגשימו ואדי״סאליב מהומות
 ההפגנה ועל השיכור על כתבו שאחרים בעוד

 לו הקדשנו ארצי. מרד על דיברנו המקומית,
 מכן, ולאחר עמודים, שיבעה הראשון בשבוע
בכ המאורעות את ליווינו שבוע, אחרי שבוע
ארוכות. תבות
 ואדי־ מאורעות את לחקור היום שבא מי

וא הזה. בחומר בעיקר להיעזר נאלץ סאליב,
מע רק כי אם זאת, עושים העיתונים כל כן,

 השבוע סיפר העיתונים (אחד בכך. מודים טים
 ״מרד על ודיברו ״חושיסתאן״ לחיפה קראו כי

 מושגים אלה היו כאילו — המארוקאים״
 של מובהקים מונחים אלה היו אר מקובלים.

 מקורם. את ידע אז שחי מי וכל הזה. השלם
שה רודן עיריית־חיפה, ראש היה חושי אבא

מילחמה.) עליו קידש הזה שלם
 כאשר ואדי־סאליב, פרשת במהלך אז, גם

 את הזהרנו הנצורה, השכונה לימץ התייצבנו
 של מפא״י(קודמתה התוצאות. מפני המימסד

באמ הפרשה את חיסלה מיפלגת־העבודה)
 מרד פרץ שנים 11 בעבור ושוחד. ריבוי צעות

 באמצעים חוסל הוא גם השחורים. הפנתרים
דומים.

הג העדתי שחומר־הנפץ היתה התוצאה
 שהניא הוא אתר. במקום פורקן לו מצא דול

 בשם שנודעה הגדולה הפוליטית להתפוצצות
 העולים בני של הגדול הציבור ״המהפך״.

 הליכוד, אל בהמוניו הלך מארצות־המיזרח
ביתו. את שם ומצא

 הפוליטיקה של הסורי־אפריקאי״ ״השבר
 בצד — כיום עובדת־חיים שהוא הישראלית,

 האשבנזי־המסודר־השמאלי• הציבור האחד
 המיזרחי־הבלתי־ הציבור האחר ובצד המתון

 אז. נוצר — מרוצה-הימני־הלאומני״הדתי
 כשם לנו. שעו אילו נמנע, היה שזה יתכן

 שעו אילו נמנעת, היתה שאינתיפאדה שיתכן
מועד. בעוד לנו

 געיית
העתיד #

 הימים, באותם מעניין: אך קטן סרט
 הבאריקדה על לבדו הזר, השלם עמד שבהם

הגי ואדי־סאליב, מורדי על והגן העיתונאית
 איים לשפל-המדרגה. הזה השלם תפוצת עה

הח על ההגנה ממש. של כלכלי משבר עלינו
 פופולרי. עניין היתה לא והמקופחים לשים

 את לטאטא שרצו רבים, הרגיז הוא להיפר.
 הבעייה כמו בדיוק לשטיח, מתחת אל הבעייה

הפלסטינית.
 העבר. נהלת אינה העדתי הפער בעיית

 ועברה נפתרה, לא היא העתיד. גחלת היא
לדור. מדור חומרתה בכל

לטא אפשר מצב־המילחמה, קיים עוד כל
 בבוא אך לשטיח. מתחת אל הבעייה את טא

 כמו בעתיד אחריה נעקוב יתפוצץ. זה היום
בעבר.

מאח־ מוגבל בש־סן
 העיתונות של העברית לשונה על

העברית.
 צדק הוא כמה מושג הזה להעולם אין
 שלו החדש העיתונות למדור נתן הוא כאשר

 בע־מ. עיתשת השם את
מוגבל! בערבון בע״מ? זה מה
 סתם לא היא העברית שהעיתונות רק

 מוגבל בערנון שהיא אלא מוגבל, בערבון
העברית. בלשון המדובר כאשר בעיקר מאוד.

 שכמותה בלבד, מיקרית דוגמה וזאת הנה,
עב עיתון בכל כמעט יום מדי למצוא אפשר

 בגיליונו מכולם, הגדול אחרשת, ׳רישת רי:
ביולי: 10ה־ מן

 ״את (מאמר־המערכת): היום" ב״תגובת •
 קשה מהקואליציה... לפרוש ההמלצות....

 (כך! אחיטופל." עצות מאשר אחרת להגדיר
אחיטופל!). — בט״ית

 הגילוני, אחיתופל דויד, של רע יועץ אותו
בקיברו. מתהפך בוודאי

 אפשרית פרישה אקראי״(על וב״מישאל
 תומך וייצמן ״עזר הממשלה): מן המערך של

 מיפלגת־העבודה אם מיידית... בפרישה
 ובזריעת בתרמית חלק תיקח היא תשאר...
 בעיני שצריך) כפי זרייה, לא זריעה! חול(כך!
העולם!״

 כאשר -קוצר, אחרונות ידישת מה מעניין
ם אשכנזי, טוביה חול• זורע הוא שד ח ׳

• • •
שכנים עם שלום
של והשלום המילחמה מדיניות על

ר ק ח מ ה סס • תב מ ה ש, חד  מ- ס מי על ה
ם פה, של בי ת מאושש אינו התקו  המס- א

ת א של קנו ר קו ם שגב. ה ני ריו טו ס מ הי
שמאל ימין ה הגיעו ומ קנ ס מ  בן- שדויד ל

ב בדי במילחמה, רצה אבן גוריון  להרחי
ת ת א ה גבולו ט עליה המדינ חלי אדם, ה  ה

ע ובדי ת למנו מ ק ה ה ת. מדינ טיני פלס

שקר או אמת
 שר של להתפטרותו הסיבות על

 אישי״, ״יומן מנדי", של (״החברים
).57.89 הזה העולם
 שר״המילחמה פרופיומו, ג׳ון בין ההשוואה

 קילר־ פרשת בימי להתפטר שנאלץ הבריטי
 השר כס על יושב שנשאר דיין, ומשה רייס,

 תופשת: איננה אלישבע, חשיפת אחרי גם
 ששכב על להתפטר נאלץ לא פרופיומו

 ששיקר על להתפטר נאלץ הוא יצאנית. עם
 את לגלות משנתבקש הבריטי, לפרלמנט

יצאנית. אותה עם קשריו על האמת
תל־אביב הלוי, צבי

צילום מגיע לצלמת
 מערכת חברת של נוכחותה על

ה העולם  ימים 4(" בטולדו הז
 ).127.89 הזה העולם בטולדו",

 הקולעות רשימותיה את לקרוא נהניתי
 ענת של היפים צילומיה את ולראות

הישראלי־ המיפגש את שסיקרה סרגוסטי,

0 ז$ ן 1א £ ק$ * 

* - 1$8ש

בטולדו* בפעולה סרגוסטי(מימין)
יפים צידמים מאלפת, סקירה

בטולדו. פלסטיני העולם (״הנדון״, בן־גוריוו דויד
כעיתר בתפקידיה הסתפקה לא סרגוסטי ).28.6.89 הזה
 אורי אותי הדהים משוגע" ״קלף בהנחן

 כאשר היסטוריות, עובדות בסילוף אבנרי
 במעשי־איבה הערבים פתחו ״כצפוי, כתב:

חלושים.״
 במילח־ ונפצע שלחם אבנרי, קובע כיצד

 חלושים"? ״מעשי־איבה שהיו מת־העצמאות,
 פגז שלחו או מהצד, עמדו ערב מדינות האם

 אם כיצד, מצפונם? את להשתיק כדי ושם, פה
מצעירינו? אלפים הרבה כך כל נהרגו כן,

 כדי זאת ניצל ״בן־גוריון מוסיף: ואבנרי
במילחמת־כיבוש." לפתוח

 מי יודע אני אין אותי. מפתיע ממש אבנרי
ו אבנרי שוחח שאיתו האלמוני האלוף הוא

 אם אבל צבאיים". ״במונחים דעתו את הסביר
 באמת אבנרי האם דנים, אנו צבאיים במונחים

 יש במילחמה לשרוד על־מנת כי יודע, אינו
שטח־האויב? את ולכבוש לתקוף צורר

 בן־ התכוון לא מעולם מעולם, ולבסוף:
 להחזיק על־מנת שטחי־אויב לכבוש גוריון
 קלף משמשים שהם חשב תמיד הוא בהם.

 האימרה וידועה שכנינו, עם לעשיית־שלום
 כל את להחזיר יש שלום־אמת "בשביל שלו:

מירושלים!" חוץ השטחים
 פוגעות לא והן הנכונות העובדות הן אלה

 יש לפיו אבנרי, של הנדזן של הכללית ברוח
 לניהול כיום, שהוא כפי המצב, את לנצל

שכנינו. עם לשלום משא־ומתן
להבים שגב, ש.

 הסופר משובצת. בחולצה •ושבים: *
 הפלסטינית העיתונאית ולידו מיכאל סס•

שהיד. לילה
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 אבנרי ,אורי הראשי: העורך
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מיטרני רינה
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