
 שבין בלילה לעניין. קשר בל לי אין
 אפילו הייתי לא בנובמבר 26ווד 25ה־

ה את הזה״. ״העולם ׳מערכת בקירבת
בקול ביליתי 23.30ד 21.30 שבין שעות

 בו־ של סרטו מוצג בו ״בדיהודה״, נוע
 ה־ דנב. קתרין עם ״טריסטאנה״, נואל

מו שמרתי, לאל, תודה שעליו, כרטיס
 22 בשורה שעות אותן שישבתי כיח
.14 כסא

אח השעה כמחצית עד 23.45 משעה
 דב בחברת ב״פאב״, ישבתי חצות, רי

שתי עם תה ושתיתי סגל, ופרדריקה

במי ביליתי הלילה שארית את שקיות.
ה שמיספרה חיבה חיילת בחברת טה,

 רשום שלה) הטלפון זה אולי (או אישי
 תתחייב המישטרה ואם בפינקס, אצלי

,.ר ממשפחה (היא שמה את לפרסם לא
ב מהמיטה קמתי שלא תעיד היא דה)

 הבית את יצאתי ולא הלילה, כל משך
בידי. נפט כשפה

 אבל בי, חושד לא שאיש יודע אני
 יכול לא טוב אליבי בטוח. — שבטוח מה

להזיק.

פאניקה לנו מוכרי□
מת במינה ומיוחדת מעניינת תופעה

עינינו. לנגד אלה בימים רחשת
 פאניקה, לנו למכור ■מנסה הממשלה

 אחדים שבועות זה קונים. לא ואנחנו
ו ידין יגאל דיין, משה מאיר, שגולדה

 מנסים הפרשנים־המדיניים־מטעם סוללת
ה ההיסטרי, העם את — אותנו לשכנע

 שעלינו — ההשמדה לנושא כל־כך רגיש
 לאיומי ראש ובכובד ברצינות להתייחס
 הרמטכ״לים לכנס סאדאת, של המלחמה
 של המתגבר לזרם בקאהיר, הערביים
 בערי להאפלה הסובייטי, הנשק מי׳שלוחי
 בקו המצריים הכוחות ולתיגבור מצריים,
 רוחנו קור על שומרים ואנחנו התעלה,

 בכל לנו המוצעה לפאניקה נתפסים ולא
הממלכתיים. אמצעי-התקשורת

 תרופת הדוחות? לכל פה, קורה מה
 — וההשמדה המלחמה סכנת — הפלא
מ להשכיח כהרף־עין הצליחה כה שעד
 שלנו, החברתיים המכאובים כל את לבנו

 פלא תרופת מנהיגינו, סביב אותנו וללכד
עלינו. פועלת אינה פתאום זו

 אולי או נוגדנים? לה פיתחנו האומנם
 לצעקות יותר מאמינים לא פשוט אנחנו

הממשלה? של ההיסטריות המלחמה

 בפרשת להתעסק מעיזים אנחנו איך
בני וורד, אוטוקארס בהפסדי נתיבי־נפט,

 ב־ ,״הפרשה״ של הפאתולוגיים תוחים
 משרד־ בתקציב קיצוצים על התפלמסות

שנ לפנינו מתחנן דיין כאשר הביטחון,
 סא־ של להכרזות־המלחמה ברצינות תייחס
 בהו, טרם הבריאים חושינו אולי דאת?

 הזו הפאניקה שכל תופסים פשוט ואנחנו
תו הממשלה בלבד? חוץ לתצרוכת היא

 להרגיע כדי מאמריקה, פאנטומים בעת
 שתקפה־ האימה את ולשכך הרוחות את

 האמריקאים אבל ישראל. עם את כביכול
להת שיש עדיין השתכנעו לא (כמונו)

המצריים. לאיומים ברצינות ייחס
 במלחמה מעוניינת שלנו הממשלה אם
 כדבק החברה, למכאובי כתרופה קטנה
 דרמאטי שיכנוע וכאמצעי מלכד, לאומי

ה תרומות ולהגברת פאנטומים לרכישת
 בנידון. משהו לעשות עליה — מגבית

 שאי־אפשר סוף־סוף להבין צריכה היא
 הערבים של הבטחות־המלחמה על לסמוך
בלבד.

 או קטן. חלקי גיוס בעניין מה ובבן?
לזה? דומה משהו

ל ד כ ניב לד״ר הכבו
 כאשר מאוד, רחוקות לעתים לפעמים,

 שקרה כפי מיואש, עצמי את מוצא אני
 לי נדמה כאשר שבועיים, לפני באן לי
ול האזרח של למחאתו ערך כל אין כי

 מתרחש — המציאות את לשנות מאמציו
האמו את אחת בבת לי המחזיר נם איזה

הפרט. של בכוחו נה
 את קראתי כאשר התרחש כזה נס

 ועדת־ בפני ניב דויד ד״ר של עדותו
 נתיבי בפרשת לעסוק שנתמנתה החקירה,

ישר, אדם לעיני דאיתי פתאום נפט.

 המאמין תמים אדם לו, שאיכפת אדם
 לסכן המוכן אדם למלחמתו, ערך שיש

 אחר בחיפושיו שלו האישית הקריירה את
 ודד קולו את המרים נדיר, אדם האמת,

שותקים. סביבו כולם באשר זועק
 סלומון לעורך־דין מתשובותיו אחת
 הכנסת, למישכן בכניסה שתיחדת ראוייה

 אזרח כל של דגלו על סיסמה ותשמש
 מסויימת,״ ״בחברה דמוקראטית. במדינה

קי דון להיות הוא ״כבוד ניב, ד״ר אמר
משוגע.״ אפילו או שוט׳

שפה מגיני זעעברית ה
ל השידור רשות סירבה ז׳מן־מה לפני

המי נכללה שבה פירסומת, בראדיו שדר
עב אינה זו שמילה בטענה ״שוונג״, לה

 כטענותיהן מגוחכת כמובן, הטענה, רית.
 נגד העברית השפה קנאי של האחרות

 מזמן הפכו לועזי שמקורן אף שעל מילים
 העברית בשפה לגיטימית לשון למטבע

המדוברת.
 שהמילה השידור רשות מאמינה האמנם
״שוונג״? במקום לבוא יכולה ״תאוצה״

ה קלטתי אגב, הטלוויזיה, במסדרונות
 טרם שוודאי הבאים, המישפטים את שבוע
העב השפה קנאי של לאוזניהם הגיעו

 השידור: ברשות רית
 עברתי בלונג, הצילום את ״התחלתי

 בזום־אין.״ וגמרתי שוט למדיום
פייד- בפירוש כתוב היה ״בסקדיפט

 דיזולב.״ לי עושה הזה והמטומטם אאוט,
 לב שמנו לא וויס-אובד שהיה זמן ״כל

 בסינק.״ לא שהסרט
 של הטיימינג בשביל דריי־ראן ״עשינו

ו באוף־סקרין, הסאונד בלי האנימציה,
 והתברר הקרדיטס של הסלאיידים בלי

 פריימים.״ כמה לנו שחסרים
 ממוני מישפטים עם עכשיו אתעסק לא

 אנדר־אקס- וי־טי-אד, כמו: טכניים חים
 מוביולה, ויזץ־מיקסר, מנג׳ר, פלור פורר,

 מייק- אינטר־קאט, קלוז־אפ, דבל־סיסטם,
 שורט, ריר-פרוג׳קשן, אייטם, קאט, אם,

 שבלעדיהם ואחרים, לאיין־אס ספלייסר,
ענ ■שיחה לנהל אפשרות כל כימעט אין

 יכל־ העברית אם אבל בטלוויזיה. יינית
 תקח לא למה השידור, לרשות יקרה כך

הנושא? על ותתלבש שוונג

 חינם צבעוני פרוספקט ישבח למעונינים
ת״א. 28311 לת.ד. כתוב

ל״י. 24 שנתי חצי מינוי ל״י. 42.— שנתי מינוי
 אטומה. באריזה הירחון את ותקבל דואר, שיק/המחאת צרף

תל־אביב. 28311 ד. ת.
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