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 ״ידיעות
 אחרונות״,

 העמוד
 הראשון:

 על מלח
הפצעים

יותר? צעק מי ראשון? קילל מי
★ ★ ★

 אחרונות ידיעות של הטכסט מאחורי
 מאוד ומעט סימני־שאלה מאוד הרבה ניצבים

 סיוע מעט עם אף־על־פי־כן, תשובות.
 הקלושות העוברות יכולות מהירהורי־הלב,

הידיעה. בכותרת בקושי לתמוך
בשואה. עוסקת כאמור, הכותרת, אבל
 מיסגרת אל כזאת כותרת להעלות וכדי

 צריך אחרונות, בידיעות ביותר הבולטת הצבע
 חלקי־עובדות של קלוש ממיקבץ יותר קצת

והשערות.
 הכותרת, של פירסומה את להצדיק כדי

 שני מאחורי בברור לעמוד העורך צריך
 שהיהודים לעירעור: ניתנים בלתי נתונים

 מצידס היה ושלא יהודים, שהם מפני רק הוכו
ומכוונת. מוקדמת התגרות של ביטוי שום

שוב לשקול עליו חובה כזה, במיקרה וגם.

 המשמעות ואת האירוע את,היקף ושוב
 מחליט שהוא לפני מאחוריו, העומדת
מרחיקת־לכת. כל־כך כותרת להדפיס

★ ★ ★
 בידי היו לא האלה הבסיסיים הנתונים שני

אחרונות. ידיעות של הראשון העמוד עורך
ספק. בלי בידיו, היה אחר נתון אבל
 באוש־ יהודים ״מכים שהכותרת ירע הוא

מוכרת. כותרת היא וויץ״
 נגרר יהודי של שתצלום־צבע 'ידע הוא

מה להיחטף שלו לעיתון יסייע קלגסים בידי
דוכנים.
 אחרונות ידיעות קוראי שרוב ידע והוא

 בהדפ־ הכרוכה המניפולציה על ברטט יגיבו
הזאת. הכותרת של סתה

 אחרונות ידיעות של הראשון העמוד עורך
למכירה. השואה את השבוע, א', ביום העמיד
צהובה. כותרת מכל גרוע וזה

אתיקה
ארונן

לעניין
 הקדיש וגוש־דן, תל־אביב ימינון לעניין,

 לסירטם שלו השער עמוד את האחרון ו׳ ביום
שושן. ואילנה גל דובי של החדש

 אינו לעניין רע. שום בזה אין לכאורה
 הפושקת במדינה, הראשונה הכרומו אסופת

 של יחסי־הציבור שקופיות לפני עמודיה את
 אחרים, רבים לו קדמו מפיצי־הסרטים. חברות
טובים. ופחות טובים

 של הבידור מוספי לבין לעניין בין ההבדל
 דומות, בשיטות הנוקטים ידיעות, או מעריב

 פחות יצאנית הוא שלעניין בעובדה מתבטא
 האלמנטרית, התיחכום מידת בו חסרה חכמה.

אתנן־התמורה. את להסוות כדי הדרושה
 הגליון, באותו לעניין, של 8 בעמוד עוברה:
 שושן, אילנה של תמונת־עירום מתפרסמת

החדש. להיטון־הבורקאס כוכבת
 שקשר הכותרת בענייו המחאה יבבות את
 ו״שני שושן של מאירי־העין לשדיה לעניין

 כי מחדשות, ניב לקובי מותיר אני שושנים״),
 יותר אותי שמטריד מה מזה. מתפרנס הוא
חב תראו, לקוראיו: לעניין שמשגר המסר הוא
באר־ בשבילכם עשינו המערכת, אומרת רה,

שער
״לעניין״:

ברטר
עם

בן־שושן!

 וקיבלנו חינם שער על איתם סגרנו קטן. טר
 אולי הבא מהשבוע בן־שושן. של הציצים את

עניין. תעשו אל ושם. פה מודעה גם מזה תצא
 לא שזה נורא לא מוסרי. לא שזה נורא לא

מיקצועי.
 בולט, כל־כר גלוי, כל־כך שזה חבל אבל
חכם. לא כל־כך

עוב הנה, אחרת. גם זה את לעשות אפשר
 את בדיוק פירסם )13.7 ו׳ (יום חדשות דה:

 תמורה שום לשלם מבלי התמונה, אותה
גלוייה.
לעו״ן? על עבד שמישהו להיות יכול
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★ ★ ★

 הסיפור. תמצית כאן עד ברור. העיקרון אבל הזה, לקטע המשך יש
 הזה, העולם של 2706 גיליון לאור יצא בחדשות, ניב של הקטע שנדפס לפני ימים חמישה

שלו: השער נראה וכך

★ ★ ★

 ראוייה, מיקצועית סיבה הזה להעולם שהיתה מעיד לא זה הזה. בשער גא שאני אומר לא זה
הנכון. הוא ההיפך הראשון. בעמוד דווקא קישון אפריים של הריץ׳־רץ׳ את לפתוח אותו שחייבה
ה למיגדל־הקלפים מתחת הקרקע את שומט תוספות, שום בלי לבדו, הזה, השער אבל

ניב. קובי שבנה פמיניסטי
 לעובדות. שלו הקטע את להתאים כדי תמימים, ימים חמישה לו והיו

הבאות: המסקנות משלוש אחת להסיק אפשר בזה, טרח לא שניב כיוון
מילים. לפי לו שמשלמים או (א)
לשינוי־מין. ניתוח עבר שקישון סבור שהוא או (ב)
דגדגנים. רק רואה הוא פמיניזם, שנות הרבה כל־כך שאחרי או (ג)
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