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 שופעת־ בתו אנג׳לה, מורה־דרך. לא אך
 סאמלר בפני מטיחה גרונר, ד״ר של המיניות

:נשמתו את מוציא שאביה שעה
 ההוא. המדכא בחדר מיוחדים חיים חי "אתה

 משהו. עם לזה יש קשר איזה אך מקסים, זה
 של ענייניהם את מבין שאתה סבורה אינני

 מה 1 פה במשגל מתכוון אתה למה הבריות.
?״ זה על יודע אתה

המער החברה שיסודות היא הספר מסקנת
 חברה של היחידה ותקוותה מתפוררים בית

 עדיין המסתובבים זקנים שסאמלרים זו
אנו שפיות־דעת ובמוחם בנפשם ונושאים

 אחדים זרעים לזרוע אולי, יצליחו, שית
 יילכו בטרם הצעיר בדור הזה המוצר של

לעולמם.

הלבן מהבית שדר
 ממשלת־הליכוד־הלאומי של ונפילתה עלייתה

 כדי מרתקת. ופוליטית לאומית דראמה היא
 צורך יש הדעת את מניח באופן לתארה
ומגו רחבה אינפורמציה : כישורים במספר

 במישרים הקשור כל על האפשר ככל ונת
עמו פוליטית הבנה ;זו בפרשה ובעקיפים

 אנאליטי וכושר אישית אינטליגנציה ; קה
שאפ כמה עד אובייקטיבית, עמדה ; מעולה

 ; מגמה־קדומה חוסר ; המאורעות כלפי שר,
לטפל. עיקר בין הבחנה

 של פעולתה בתקופת ששימש מרגלית, דן
 של מדיני כתב הלאומי הליכוד ממשלת

 מן באיזה התברך אם ספק "הארץ", עתון
 מהבית "שדר ספרו, לכן הנ״ל. הכישורים

המפ מורחבת ריפורטז׳ה אלא אינו הלבן",
 חיבור שמאז אף על—בתמימותה אותנו ליאה
בלבד. משנה למעלה קצת חלפה הספר
 עובדות רצוף ספר הוא הלבן" מהבית "שדר

 מעורב כלל היה שלא אדם לעניין היכולות
 עתון קורא כל אולם בשעתו. "בעניינים"

 רב חידוש בעובדות אין כי יחוש ישראלי
 אמנם יש פה־ושם. בהן נתקל כי יזכור וכמו

 קודם שנודעו דברים והרחבת חדשים פרטים

 הוצאת ;הלבן מהבית שדר : מרגלית דן *
.׳עמ 239 נ 1971 אותפז,

 קצו:—ובעיקר מדויקים, תאריכים בקיצור,
 מטעמים אפשר אולם פוליטיים. דברי־רכיל

 אין—עצמית ובין חיצונית בין—צנזורה של
 לשפוך העשויים מסמכים מציג מרגלית דן

ספרו. נושא על חדש אור
 בדרך הקורא ימצא זו למיושנות סגנוני סימן

 "פקיד :המחבר של מדי הסתמית כתיבתו
 "נהג (,26 )ע׳ התלונן...״ בירושלים בכיר
 (,30 )ע׳ מנוסה...״ אמריקאי דיפלומט לומר
 וכו׳ (,106 )ע׳ במטכ״ל״ בכיר קצין ״קבע
 בקורא אי־אמון מעורר כזה סגנון וכו׳.

 אין אקטואלית בכתבה או בידיעה שהרי
 עתונאי סגנון לבלוע אלא לפעמים ברירה

 מסווה הוא כי מתברר שלעתים מתחמק
 חייב, ספר מחבר ואולם עתונאי. ל״מלפפון"

מקורו את הקורא לפני להציג כמדומה,
תיו.

מר דן צירף המפוקפקת הסתמית לכתיבה
 אף מגוחכים הנראים מליציים נסיונות גלית

 פוליטית־ בכתיבה קל־וחומר יפה, בספרות
 נובמבר חודש "חלף :למשל היסטורית.

 אחד "מצד (,25 )ע׳ דצמבר״ שלגי ובאו
 לפרשה באחריות לשאת איש רצה לא

 מראש בה שותף היה שלא בטחונית מדינית
 (.34 )ע׳ אותה״ טילטלו סוערים גלים ואשר

 מרבה מרגלית דן אין ב״הארץ" בכתבותיו
 בזכות האם דצמבר". ב״שלגי להשתמש

? המסגנן
 לדעתי, מוטעית, לנושא המחבר של גישתו

 ממשלת־ של האמיתיים הגיבורים מעיקרה.
 מרגלית, דן על־פי הם, הליכוד־הלאומי

 למד למשל, כך, הישראלים. העתונאים
 גילה מ״מעריב" חריף יוסף כי לדעת הקורא

 כי (,23 )ע׳ רוג׳רס" ״תכנית של תכנה את
 מ״הארץ" אילון לעמוס אמרה מאיר גולדה

 לא בקרבות סובייטית התערבות שאפשרות
 ישעיהו כי (,41 )ע׳ בחשבון כלל הובאה

 לבית טילפן אחרונות" מ״ידיעות בן־פורת
 וביקש אשד חגי "דבר" של המדיני סופרו
 ישיר ראדיו בשידור ולפרש להעריך ממנו

 יאיר כי (,70 )ע׳ המדיניים המאורעות את
 ש־ מהימנה ידיעה קיבל מ״הארץ" קוטלר

וכו׳. ישראל, על לוחצת ארצות־הברית
 היא בפוליטיקה העתונות ממלכת של זיקתה
סופרו לפי אך כשלעצמה, מעניינת פרשה
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ח רוט אוה הז ןינעבש—"ץראה" לש ינידמה
־ הש םשורה ררועתמ—ימתס תויהל אלש
, יהוז .הקיטילופה תא ושעש םה םיאנותע
י אנותע לש תיגולוכיספ תיטפוא תועט ,ןבומכ
.םיניינעה זכרמב ומצע תוארל הטונה
י רה ,המצע ימואלה דוכילה תלשממל רשא
ממה" :הבר תופירחב התוא ףקות רבחמה
ת א תוארל תלוכי רדעיהב התקל הלש
ה נומתה תא הנחבו תללוכה םתרוצב םירבדה
ו דמלנ םירבדה .תוקמעו קמוע לש דמימ אלל
י אקירמא ידי־לע ורמאנ םא ןיבו םטושפכ
ע בצאה ןמ הצוצמה העומש ויה םא וא
ממה ידרשמ ןיב תמעור הפוסכ ורבע־ופלח
..."ץוחה־דרשמ ינתיבו הלש
. ךחוגמ רואב תוגצומ תולעופה תושפנה בור
י פלכ םינפומ געלהו תרוקבה יצח רקיע
ר יאמ הדלוג .ןולא לאגיו ןבא אבא םירשה
ה שמ תאז תמועל .רתוי ןדועמ לופיטל הכוז
, אוהש רבד ,טעמכ ןמרפוסכ גצומ ןייד
: ומצע ןיידל לודג לווע תניחבב ,המודמכ
׳ ע) "...שארמ חינה ןקפסהו יתואיצמה ןייד"

י פ־לע ןוחטבה־רש תא ריכמ רוביצה" ,(42
" ...ויתוטלחה תא הוולמש עוציבה תפונת
.(53 ׳ע)
 הלשממה תא תילגרמ לש ויתוכרעהש רשפא
ת א תומאות םיטרפכ הירש תאו ללככ
ת ומורע תודבוע תגצה םלוא ,תואיצמה
ן היניב יחותיג־יתביס רשק אלל תוכרעהו
ה מדנ .רבחמה יפלכ ןומא־יא לש סחי תרצוי
 לש ויצירעמ אלו ןבא לש ויבירי אלש יל
, םוקמ־לכמ .רפסהמ תחנ וורי אל ןייד
ה קימעה םא קפס ןינמה ןמ ארוק לש ותנבה
."ןבלה תיבהמ רדש" לש ותאירק תובקעב

.ש .כ

ןוליא קמעב חריו

 המדנ "תחא הפיפכב" ירופיס תא ארקש ימ
ן ומרכ־אנהכ הילמע לא עדוותהש ול היה
־ ישעו הנחבה־תקד ,השא־תרפוס :תרפסמה
י שיא דממ הנקמו םיפונ המינפמ ,ןושל־תר

; ןולייא קמעב חריו :ןומרכ־אנהכ הילמע *
.׳מע 1971 ; 203 ,דחואמה ץוביקה

ר ואה רחא תפדור ומכ ,םרואיתל שיגר
, ףרגומסייסכ םילק םייונישל השיגר ,וגישהל
י ווק תא ףושחתו־ישפנ־תומת תניחבב הנכ
ם ישגורה םימה־ינפ תחתמ םיפקשנה קמעה
ח ריו" ,שדחה הרפס אב .השאה שפנ לש
. הכובמב ארוקה תא ריאשמו ,"ןולייא קמעב
ן ומרכ־אנהכ הילמע לע רמאנש לכ הרואכל
ה שעמל ךא ,ןאכ םג ןוכנ םירופיסה תרבחמ
ם יהדמה־דחוימה תא עיבהל ידכ וב ןיא
ל ש הברה המצעה לע זמרל וב ןיא ,ןאכבש
ה קיטאופה לע אל יאדוו ןומרכ־אנהכ הילמע
.הלש

ז וחמל ארוקה לבומ "ןולייא קמעב חריו״ב
וביגה לש םינפה־םלוע לש רכומ־אל רחא
ם יעצמאב גצומו יופצ־אל רואב ראומ ,םיר
ע יתפמ רפוסמה לש סומתירה .םייופצ־אל
ם ירצק םיטפשמ :תונושארה תורושה ןמ
ם ידח םירבעמ ,(םירסח םיטפשמ תופוכת)
יניב םיניחבמה םינמיסהשכ ,םוחתל םוחתמ
, עטוקמ ינוציחה גולאידה ,םיזמרנ קר םה
. קיודמ ךא יביטאיצוסא—ימינפה וליאו

ן יב רשקב תועטל לולע ריהז־אלה ארוקה
ה שעמל) םמצע ןיבל םירואיתהו םיגולאידה
חתח תגוס הנושאר האירק םויס רחאל ,קר
ר פסה תא אורקלו בושל ארוקה לוכי םית
. םישטשטימ םוקמהו ןמזה ימוחת ;(ףטשב
־ אלו הנתשמ ,תופוקניס שודג סומתירה םא
ל כ תא טעמכ תללוכ ןושלה ירה ,יופצ
ה שבי רוביד־ןושלמ ,םיירשפאה תונונגסה
י עטקמ ,םיזמרמ טפשמ ירבשל תיניינעו
ם ינוש תומוקממ םה םיעיגמ ומכש רוביד
ה מירז לש ןינא םושירל הז רחא הז םיקוחרו
ם ינקמה ארקמ־יקוספ ירבש הוולמ תישיא
ף וגב םירבד־תריסממ ,תועמשמ לש דממ
ל ש המלש הנומת רוסמל ןויסנ ךות ישילש
, ןושאר ףוג לש הנועט ןושלל עמשנהו הלגנה
ת רכונמה רומלט תרבגמ תכפוה הרוביגהשכ
ל ש הדפרקל וא ןושאר ףוג לש העונל
.רבעה

י נשה ,יטקאפמוק ןושארה—םיקלח ינש רפסל
ל ש "הכירבה" םויסבכ) ומויסבו ,רתוי חותפ
ח תפמ־יזמר ("תחא הפיפכב" םויסבו קילאיב
גהל ןתינ וניא טעמכ ואשונ ,רוחאל־טבמל
רמאנ םא .םכסל רשפא-יא ותלילע תאו הרד


	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-052\99995025-052_001.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-052\99995025-052_089.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-052\99995025-052_090.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-052\99995025-052_001.tif

