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מסח כר. במהירות אדם הסך לא מזמן
המו שינאה של לנושא לאומי ר מגיב! ררת
 השבוע במשך פליישר. משה הנער כמו נית,

 בלתי־ספורות לשיחות נושא שימש עדיין
 משרד- לשבוע,ן ץ מת כי ונידמה בארץ,

כולד.. במדינה מגן אף לו נמצא לא הביטתן
 בדעת־ זר, ספונטאני לשינוי גרם מה

 הודעת א.!ד: פרט זה היה ספק בלי הקהל?
 הנער רות ק. על שתספר פליישר משפחת

ל״י. 5000 בסך צ׳יק תמורת רק
 הציבור את זו הודעה הרגיזה מדוע
 למכור זכאי אדם אין האם כזאת? במידה
 ולחוויותיו? לקורותיו המגע סיפור בכסף

★ ★ ★
 את לספר זכאי אדם כל כי ספק אין

 בו, יבחר שהוא עתון לכל הפרטי סיפורו
 הזה, העולם דעתו. על המתקבלים ובתנאים
 גיבורי של האישיים סיפוריהם את המפרסם
 בוודאי קרובות, לעיתים ציסריות פרשות

לכך. להתנגד יכול אינו
 דווקא ברורים. סייגים לכך יש לם א.

 בפרשת שהרגיזה, היא אלה סייגים פריצת
 לאדם קשה אפילו — הציבור את פליישר,

זעמו. את עורר מה בדיוק להסביר ברחוב
 חרדה כולה שהמדינה אדם כל: דם ק

מאמ השקיעה כולה המדינה ואשר לגורלו,
 לספר המוסרית חובתו — למענו וכסף צים

לו. קרת מה לציבור
 שיצאו לעתונאים, פליישר סיפר אילו

העוב הפרטים את לראש־הניקרה, לקראתו
 ליום ועד הפלגתו ם מי! העיקריים, דתיים

 מכן לאחר זו. חובה כדי יוצא היה שיחרורו,
 תמורת כלשהו, לעתון לספר זכאי היה

 מה — הפרטיות חוזיותיו על הוגן, תשלום
 הארוכים בימים בלבו שניקרו המחשבות

הש כיצד שניצל, ברגע הרגיש כיצד בים,
 אינו שהנער (וחבל היסורים. עליו פיעו

ב סיפורו, את סיפר כשכבר לכך. מסוגל
שבו לכתבי ערפל, לוטות שנשארו נסיבות

דל.) סיפור זה היה ,משרד־ר,בטחון עון
נלסון. רפי בפרשת למשל, נהגנו, כך

 הזה, העולם כשליח לתעלת־סואץ הגיע רפי
 שלנו. תעודת־הכתב את בכיסו נושא כשהוא

 יפרסם כי הראשון, הרגע מן לו, ברור היד,
 זה, שב!עון עמודי מעל המרתק סיפורו את
 בסכומים מאד, מפתות הצעות דחה כן ועל

 ערכנו תחילה אחרים. עתונים של גדולים,
 עיקר את סיפר בה מסיבת־עתונאים, לו

 את פירסמנו מכן לאחר ורק — הסיפור
קורו ופרטי חוויותיו על הבלעדי, סיפורו

 ).1036 הזה (העולם מיוחד בגליון תיו,
★ ★ ★

 אינו אישי סיפור חומרי. הוא השני הסייג
פרועה. לספסרות נושא לשמש צריך

 מגוחך בולמוס בארץ נוצר לאחרונה
 בו האסון למחרת למשל, כך, זה. בשטח
 כמה ניסו גל, צבי הימאי חייו את קיפח

 הפרשה, את שצילמו נרמל, הר מאנשי
 לירות. אלפי במחיר תמונותיהם את למכור
ול — שלנו למערכת תחילה מיהרו כולם
אדיב. בלאו השבנו כולם

והיתד, מסויים, ערך היה אלה לתמונות
 הוגן תשלום לגבות המלאה הזכות למלחים •

 המחיר אך וזריזותם. יוזמתם תמורת וסביר
 עתון שנמצא חבל אגדתי. היה שנדרש

 לבייש כדי כזה, מופרז תשלום ששילם אחד
 למרות פירסם הזה (העולם מתחריו. את

 שנמסרו ביותר, הטובות התמונות את הכל
הוגן.) במחיר .אחראי, ימאי על־ידי לו י

 בין התחרות בעיקר זה לבילמוס גורמת
 מי מתח, לעיתים החורגת הצהרונים, שני

 שני כתבי מציעים בלהם־ד,תחרות ההגיון.
 חומר תמורת אבסורדיים, מחירים העתונים

 אחד. בגליון אף תפוצתם את מעלה שאינו
 קלוקלת שיטה נטשו כי נידמה לאחרונה אך
 ביניהם, הצהרונים שני הסכימו כך זו.

 הסיפור. קניית על לוותר פליישר, בפרשת
★ ★ ★

ב מעולם נדבק לא עצמו הזה העולם
 לעתים לפרסם מצליח הוא אם זה. בולמוס

 הרי בלעדיים. סיפורי־סקוס קרובות כה
הסיפו בעלי של לרגש־האחריות הודות זה

העיתון. לשליחות ואהדתם רים,
 שוח־־אכר יוסלה הורי יכלו למשל, כך,
 — לירות באלפי הילד סיפור את למכור
 הצעות להם הציעו אמנם נים עת וכמה

 בהחלט סירבו ההורים אולם פנטסטיות.
 ל־ אותו מסרו הם הכאוב. ר בסיפ לספסר
 תוך ובעתון, בספר לפירסום, הזה העולם
ברג במאבקם זה שבועון של בחלקו הכרה

ביותר. הקשים עים
 כללי־הגיון על הכל ישמרו שאם דומני

 פרשת כמו בזיונות בעתיד יימנעו' אלה,
הצעיר. פליישי של סיפורו

ע כ !
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