
וזיבחבים

 נשק במכירת הזה״ ״העולם מילחמת
 ולכנו־ רקונים למישטרים ישראליים וידע
בש התחילה לא ברחבי־העולם אפלות פיות
מזמן. התחילה היא האחרונות. נים

 .1961 ב־ היה הזאת המילחמה משיאי אחד
מוכ ישראל כי שמועות הגיעו הזה להשלם

 — המדינה סמל כמעט אז שהיו — שזים רת
 במילוד אז עסוק שהיה הפורטוגלי, לצבא

אנ של בתנועות־השיחרור אכזרית מת־דיכד
ומוזמביק. גולה

 סגן־שר־ שפלה!״ ״עלילה אמר: דיין משה
דבר!" שמעתי ״לא טען: פרס שימעון הביטחון

 היו ״לא הצהיר: בן־גוריון דויד שר־הביטחון
מעולם!״ דברים

 הבכיר הכתב אז תבור, אלי את שלחנו
 הוא הוכחות. לחפש כדי לפורטוגל, שלנו,

 למועדון הוזמן צבאי ככתב בנקל. אותן מצא
עי מצא ושם בליסבון, הפורטוגלי הצבא של
 מיל- על גדולה כתבה הופיעה שבו צבאי, תון

 באפריקה. פורטוגל חיילי של חמת־הגבורה
 פורטוגלי, חייל בבירור נראה התמונות באחת

שזי. תת־מיקלע בגאון הנושא
 הופיע )15.11.60 הזר. השלם שער על
 כל ״למרות הכותרת: ״סקופ". המבשר הכוכב

באנ עחיס השקרים! כל למרות ההכחשות!
גולה!״

עוד הזה השלם הקדיש שבועיים כעבור

שו תבור אלי ישראל־פורטוגל. ליחסי שער
 גילה זה הפורטוגלי. חיל־האוויר רובר עם חח
 הדאקוטה. מטוסי את מישראל השיג כי לו

של שבהם והכפרים הערים את אז שהפציצו
המורדים. טו

מפ רק בנשק העכור למיסחר התנגדנו לא
הב אין עקרונית במוות. ציני מיסחר שזה ני

 בנד מיסחר ובין בהרואין מיסחר בין גדול דל
 מדכאים מישטרים משתמשים שבהם לי־נשק,

 להיבט מעבר אך שוחרי־תרות. של להריגתם
 גם שזוהי אז אמרנו הזר״ החשוב המוסרי
 תזכינה במאוחר או במוקדם פוליטית. שטות

 לוחמי־השיחרור בעצמאותן, האלה הארצות
 יזכרו ואז מחר, אנשי־השילטון יהיו היום של

בד להם מיראה ישראל מעשיה. את לישראל
חבריהם. את שהרג השד. מות

 בגליון שאומר הדברים על נוסף היבט זהו
 בית־ בנימין הפרופסור )7־6 עשרים זה(ראה
דן נשק סיפקה ישראל הלחמי.  הרצחני לרו

 וכאשר — בניקאראגואה סומוזה אנאסטסיו
 את הזה הנשק סימל הסאנדיניסטים, ניצחו

 מעורבים ישראלים כאשר בעיניהם. ישראל
 ופלוגות־רצח כיתות־חיסול של במעשיהם

 יוצר זה הלאטינית, באמריקה שונות במדינות
 התנאים כאשר במהרה, יישכח שלא מישקע
ישתנו. הארצות באותן

 כמדינה הראשונים, בימיה נראתה, ישראל
 המתקדמים החוגים כל של ידידתם מתקדמת,

לר כיום נראית היא אם בעולם. והליברליים
 המיש־ עם אחד במחנה הנמצאת כמדינה בים
המצור מן ורבים בדרום־אפריקה הגזעני סר

 וה־ הנשק לסתר יש — בעולם האחרים עים
בכר. רב חלק הביטחוני יידע

ס שלו אב
ת בערבי

אל־תאורה״ ״פלסטין השבועון
 הריש־ הביטאון הוא המהפכה") של (״פלסטין

בקפריסין. המופיע אש״ף, של מי
 בכללותו, אש״ף את לבטא אמור שהוא אף

 אנשי של קטנה קבוצה למעשה בו שולטת
 לקומוניסטים. המקורבים הקיצוני, השמאל

 למען גלויה תעמולה מנהל הוא שנים מזה
מחרים. כמעט הוא הזה העולם את רק״ח.

 בראשית בעמודיו, למצוא מעניין היה לכן
 מהשלם שהועתקו קאריקטורות שתי החודש,

 פרי־ידו כמובן, שתיהן, המקור. ציון תוך הזה,
אבשלום. של

ה לעניין מוקדשות הקאריקטורות שתי
 )7.6.89 הזה (השלם הראשונה מתנחלים.

המת גב על היושבת האינתיפאדה את מראה
הול שהמתנחלים בעוד בהם, והולמת נחלים

 השנייה רוכבים. הם גבו שעל בצה״ל מים
 המתנחלים, את הראתה )28.6.89 הזה (השלם

 ה־ גופו. את דוקרים הקנגרו, בכיס היושבים
שמיר. הוא קנגרו

 העורכים הוסיפו קאריקטורה לכל מתחת
לערבית. מעברית המילים תירגום את

ראשונה סנונית
תשמ״ט. איש־השנה זהות על

 בין להיות מבקש ואני מקדימים! זריזים,
 לאיש־השנה מועמד ולהציע המקדימים

 תש״ן, ראש־השנה בגליון לנו שיוצג וזשם־ט,
שבועות. ארבעה בעוד

 דרעי, אריה שר״הפנים, הוא שלי המועמד
 והדתי, המיזרחי היהודי של החדשות הפנים

בבחי־ והמיזרחיים הדתיים ניצחון מאדריכלי

דרעי מועמד
41 בן ,2000 בשנת

 תש־ בראשית שהתקיימו ,12ה־ לכנסת רות
 את תשמ״ט, שנת במשך שהוכיח, האיש מ״ט.
לע העשוי והאיש בביצוע וגם בחזון גם כוחו
 בלבד, 41 בן יהיה הוא ואז ,2000 בשנת מוד

 עם בשלום השרוייה ישראל מדינת בראש
ופלגיה. עדותיה בין ובשלווה שכניה

באו־שבע ביטון, יצחק

• • •

והעיתונאי האמרגן
 רחל של כתבה לנבוח״, (״שיפסיקו

 האמרגן בין היחסים על המרחלת
יושע. איציק והעיתונאי מזור גברי

).23.8.89 הזה״ ,,העולם
לר ובניגוד מרשי, של מכר הוא יושע מר
 ומרשי יושע מר אין שבכתבה, הברורים מזים

 הם שביניהם היחסים עיקר קרובים״. ״חברים
 היטב מקפיד יושע ומר לחלוטין, מיקצועיים

 כלפי ביחסו עיתונאית הגינות על לשמור
מרשי.

קרו יחסים בשל כי ברורות, נטען בכתבה
 מר לבין מרשי בין השוררים כביכול, בים,

 של פעולותיו לכל יושע מר מעניק יושע,
בפ מדובר כאשר גם תיקשורתי, כיסוי מרשי

 זה פרט כזה. כיסוי ראויות שאינן עילויות
האמת. מן מאוד הוא ורחוק יסוד כל משולל
 מרשי פעולות על וכותב מסקר יושע מר
נו שהוא כשם המיקצועיים, שיקוליו על־פי

 חבריו־למיקצוע שאר כלפי הנראה, ככל הג,
 של מסויימות שפעולות קרה כך מרשי. של

בהת זכו תיקשורתי, עניין בהן שהיה מרשי,
פעו ואילו יושע, מר של מיקצועית ייחסות

 בסיקור זכו לא כלל מרשי של אחרות לות
יושע. מר של והתייחסות

 היה שמרשי פרוייקטים מיספר כן, על יתר
שלי בביקורות זכו אף מיקצועית בהם מעורב

המ על למשל, כך, יושע. מר של מאוד ליות
 פרי־ ,ביותר קשה ביקורת נכתבה קזבלן חזמר
 ״הסיכסוך״ בפרשת ואילו יושע, מר של עטו

 מר נקט לא ארזי ירדנה הגב׳ ובין מרשי שבין
זה. בעניין דבר כתב ולא עמדה, כל יושע

 בעבודתו מרשי של והצלחתו מיקצועו
 הציבורי ביושרו ומכרעת רבה במידה תלויים

 בינו וקונבנציונלית תקינה ובמערכת־יחסים
הבי בתחום העוסקים העיתונאים כלל לבין
 הענקת למרשי לייחס הבוטה הניסיון דור.

למשל, (כמו, שונים מסוגים טובות־הנאה

מת והענקת תבשילים הכנת מסיבה, אירגון
 בשמו הן קשות פוגע ספציפי לעיתונאי נות)

 ה־ במישור וגם האישי במישור גם — הטוב
 והעתי־ הנוכחית בפרנסתו והן — מיקצועי

נכונים. הדברים כשאין במיוחד דית,
 מעניק אינו יושע מר כי זה, בהקשר יודגש

 .■ מרשי וכי כלשהו, ומיוחד מועדף יחס למרשי
בל יושע", לאיציק נאמנותו את ״מוכיח אינו

 לעשות נזקק אינו וגם כלשהי, בדרך שונכם,
 יום־ מסיבת את אירגן לא מרשי ממילא, זאת.

כלש תבשיל הכין לא יושע, מר של ההולדת
 יושע למר מתנה הביא לא ואף זה, לאירוע הו

האירוע. לרגל
תדאביב שרכת־ז־ין, מנקר, פנינה

בפאבים זאבים
 במקומות המתבדרות נערות על

לא, אומרת (״כשאת מפוקפקים
הזה העולם מתכוונת׳/ את למה

9.8.89.(
1

 ואין להסתכן! עלולה את כן, אומרת כשאת
 לא־ אפילו באונס, פה מדובר שאין ספק כל

 תת־ לא עצמה את המכבדת נערה כי גבולי!
 שמוצאת ומי בפאבים. או בדיסקוטקים רועע

 אלה, כגון מפוקפקים במקומות בירורה את
באו שהכירה הבחור לבית להזמנה גם צפוייה

 להזמנת נענית שאכן ומי באקראי. ערב תו
למו ״להאזין או קפה" עימו ״לשתות הבחור
 ועל עצמה על מעידה בביתו, קלאסית״ סיקה
 הצדקה או זכות שום לה ואין מוסריותה רמת
 אליי נטפל ״הוא של בטענות אחרי־כן לבוא

הת שכל ניווכח לב, נשים ואם רצוני״ נגד
 על־ידי נגרמו זה בנושא הבעיות וכל לונות

נבו שהן לתומן שסברו קלות־דעת בחורות
בילו. שעימן מהזאביס יותר וחכמות נות

: ניריורק שניר, אראלה

• • •

וסכסית אנטיפאטית
ולא״מוד־ מודחקים יצרי-מין על

 ,תעמולה׳ לסיפור (״הערות חקים
הזה העולם חדש", ״דף ישראלי״,

16.8.89.(
 קוטלת כשהיא לחלוטין צודקת בר אסתי

 בין כביכול מינית משיכה של התיאור את
 סדר המשליט צה״ל לחייל פלסטינית אשה

בכפרה.
 במצבי- גם כי להכחיש קשה מאידך אך

 מינית, אווירה להיווצר עלולה התנגשות
 קרה לא מאיתנו למי מודחקת. היא אפילו

 בסופרמרקט אנטיפאטית בקופאית להיתקל
 נעימה, לא נעימה, ״לא זה, עם יחד ולחשוב,

תראביב קוצר, רמי חתיכה•' איזו אבל
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